
 

 

 
Burgerparticipatie 
 
‘Inwonerparticipatie’ en ’participatiemaatschappij’ zijn begrippen die gaan over meedoen en zorgen 
voor elkaar. Inwoners kunnen meepraten én meedoen en eigen initiatieven ontplooien. Buurtpreventie 
is daar een voorbeeld van. Inwoners zorgen in hun eigen buurt zelf voor veiligheid en leefbaarheid. 
 
De gemeente laat steeds meer zaken los. In plaats daarvan verwelkomt de gemeente initiatieven van 
inwoners en ondersteunt die waar het kan. In zijn algemeenheid geldt dat als bewoners zelf aan de 
slag willen om hun woon- of leefomgeving te verbeteren, dat zij dan contact kunnen opnemen met de 
gemeente om te bespreken wat burgers en gemeente voor elkaar kunnen betekenen. Inwoners en 
overheid zoeken dan samen naar oplossingen voor een veilige en prettige leefomgeving. 
 
De gemeente Moerdijk is benieuwd in hoeverre bewoners deze ontwikkeling herkennen en wil graag 
weten hoe het beter kan. Daarom is een korte enquête gehouden onder de leden van het burgerpanel 
van de gemeente Moerdijk. Ruim 300 mensen van het panel (respons 55%) hebben gereageerd.  
 
Ruim 70% van de panelleden is het ermee eens dat de gemeente een beroep doet op inwoners om 
zelf ook een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid. Vier op de tien panelleden heeft zich 
het afgelopen jaar ingezet voor hun kern of woonbuurt. In driekwart van de gevallen is de gemeente 
daar op enigerwijze bij betrokken.  
 
De antwoorden op alle vragen staan op de volgende bladzijden. Veel panelleden hebben aanvullingen 
en heel veel goede raad gegeven. De komende maand wordt bekeken wat bewoners allemaal hebben 
ingevuld en of hier actie op ondernomen kan worden. Deze gegeven antwoorden zijn vaak dermate 
privé en gedetailleerd dat deze hier niet worden vermeld.  
 
 
 
  



 

 

De volgende stellingen gaan over het betrekken van inwoners en organisaties door de gemeente. 

 

 

  Totaal 

De gemeente doet een beroep op inwoners om zelf een bijdrage 
te leveren aan leefbaarheid en veiligheid 

Percentage Aantal 

helemaal eens 13% 42 

eens 59% 193 

niet eens/ niet oneens 15% 50 

oneens 8% 27 

helemaal oneens 2% 7 

n.v.t./ weet niet 2% 7 

Totaal 100% 326 

 
 

  

     Totaal 

De gemeente ondersteunt initiatieven op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid voldoende  

Percentage Aantal 

helemaal eens 5% 17 

eens 42% 138 

niet eens/ niet oneens 29% 93 

oneens 11% 35 

helemaal oneens 2% 7 

n.v.t./ weet niet 11% 36 

Totaal 100% 326 

 
 
 
  



 

 

Inzet van bewoners voor eigen woonkern/woonbuurt. 
 
 

  Totaal 

Heeft u zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor uw 
kern/woonbuurt? 

Percentage Aantal 

ja 40% 130 

nee 60% 196 

Totaal 100% 326 

    
 

    Totaal 

Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten 
voor uw kern/woonbuurt? 

Percentage Aantal 

ja, zeker 31% 102 

ja, misschien 41% 135 

nee 13% 42 

weet niet 14% 47 

Totaal 100% 326 

 
 
  



 

 

De volgende stellingen gaan over het betrekken van inwoners bij plannen van de gemeente. 

 

 

  Totaal 

De gemeente luistert naar de mening van haar inwoners  Percentage Aantal 

helemaal eens 3% 10 

eens 36% 118 

niet eens/ niet oneens 32% 105 

oneens 17% 55 

helemaal oneens 2% 8 

n.v.t./ weet niet 9% 30 

Totaal 100% 326 

 
 

  

     Totaal 

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, 
activiteiten en voorzieningen 

Percentage Aantal 

helemaal eens 4% 12 

eens 37% 119 

niet eens/ niet oneens 36% 117 

oneens 15% 50 

helemaal oneens 3% 10 

n.v.t./ weet niet 6% 18 

Totaal 100% 326 

 
 
 
 
 
  



 

 

Inwoners nemen steeds vaker samen het initiatief om iets te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het indienen van een plan voor een speelveldje in de buurt, het beheer van een buurthuis, het 
starten van een zorgcoöperatie, buurtbus of het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. 
 
 

  Totaal 

Bent u bekend met één of meer van zulke initiatieven? Percentage Aantal 

ja 52% 170 

nee 42% 138 

weet niet 6% 18 

Totaal 100% 326 

   

     Totaal 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegedaan aan zo’n 
initiatief? 

Percentage Aantal 

ja 26% 45 

nee 74% 125 

Totaal 100% 170 

   

     Totaal 

Om wat voor initiatief ging het? 
(meer antwoorden mogelijk) 

Percentage Aantal 

(kinder)moestuin Fijnaart  2% 1 

jeu de boules-baan Moerdijk 2% 1 

informatiepanelen vliegtuigen WO II 0% 0 

sportevenement Vestingloop Willemstad 4% 2 

anders, namelijk:  93% 42 

Totaal 102% 46 

     



 

 

 

  Totaal 

Was de gemeente bij dit initiatief betrokken? Percentage Aantal 

ja 76% 34 

nee 16% 7 

weet niet 9% 4 

Totaal 100% 45 

    

     Totaal 

Op welke manier(en) bood de gemeente ondersteuning? 
(meer antwoorden mogelijk) 

Percentage Aantal 

geen 9% 3 

advies en deskundige ondersteuning 59% 20 

facilitair (bijvoorbeeld zaalruimte, apparatuur) 29% 10 

financieel (bijvoorbeeld initiatiefsubsidie) 29% 10 

secretariële en/of logistieke ondersteuning 12% 4 

anders, namelijk:  6% 2 

Totaal 144% 49 

 
 
 
 
  



 

 

Toekomst 
 
 

  Totaal 

Als u zelf met een initiatief zou komen, waar zou het zich op 
richten? Wat zou uw idee of initiatief zijn? 

Percentage Aantal 

weet niet 63% 206 

mijn idee/initiatief zou zijn: 37% 120 

Totaal 100% 326 

 
 

  Totaal 

Zou u zelf een bijdrage willen leveren om Moerdijk en/of uw 
kern / woonbuurt (nog) leefbaarder of aantrekkelijker te maken?  

Percentage Aantal 

ja 59% 193 

nee 11% 36 

weet niet 30% 97 

Totaal 100% 326 

 
 

 Totaal 

Waaruit zou die bijdrage bestaan? 
(meer antwoorden mogelijk) 

Percentage Aantal 

met de gemeente meedenken / meepraten 56% 108 

met mensen uit mijn buurt meedenken / meepraten 69% 134 

meedoen aan activiteiten die anderen organiseren 47% 90 

meewerken aan realiseren van een plan van anderen 41% 80 

zelf ideeën / plannen ontwikkelen 25% 49 

zelf activiteiten organiseren 13% 25 

zelf (met anderen) activiteiten uitvoeren met ondersteuning van 
de gemeente 

55% 107 

zelf (met anderen) activiteiten uitvoeren zonder ondersteuning 
van de gemeente 

23% 45 

anders, namelijk:  5% 10 

Totaal 336% 648 

 
 
  



 

 

Je eigen buurt maak je samen: inwoners, gemeente en organisaties 
 
 

 Totaal 

Wat denkt u dat de gemeente kan doen om uw kern/woonbuurt 
(nog) leefbaarder of aantrekkelijker te maken? 

Percentage Aantal 

weet niet 46% 150 

de gemeente kan: 54% 176 

Totaal 100% 326 

   

   
 Totaal 

En wat zou u zelf kunnen doen om uw kern/woonbuurt (nog) 
leefbaarder of aantrekkelijker te maken? 

Percentage Aantal 

weet niet 63% 205 

ik kan zelf: 37% 121 

Totaal 100% 326 

 

   

   
 Totaal 

En wat kunnen organisaties / verenigingen doen om uw 
kern/woonbuurt (nog) leefbaarder of aantrekkelijker te maken? 

Percentage Aantal 

weet niet 72% 234 

organisaties/verenigingen kunnen: 28% 92 

Totaal 100% 326 

   

   
 Totaal 

Dit was de laatste vraag. Wilt u nog iets opmerken? Percentage Aantal 

nee 79% 259 

ja, namelijk 21% 67 

Totaal 100% 326 

 
 


