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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek
Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde
wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese
Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het
voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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Kunt u een praktijkvoorbeeld geven waarbij samenwerking tussen gemeente en inwoners volgens u democratisch is verlopen?
Kunt u daarbij kort vertellen wat er toen zo goed ging en waardoor dat kwam? (n=1.003)

In totaal heeft 30% van het totaal aantal respondenten een antwoord gegeven, de overige 70% heeft geen antwoord gegeven.
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Kunt u een praktijkvoorbeeld geven waarbij samenwerking tussen gemeente en inwoners volgens u democratisch is verlopen?
Kunt u daarbij kort vertellen wat er toen zo goed ging en waardoor dat kwam?
Meest genoemde antwoorden per kern
Fijnaart (n=22)
- Inrichting centrum Fijnaart (5x)
- Gebiedstafels (2x)

Moerdijk (n=12)
- Dorpshart Moerdijk (4x)
- Gebiedstafels (2x)
- Moerdijkregelingen (2x)

Helwijk/Willemstad (n=35)
- Haven (6x)
- Tegenhouden woningen havenfront Willemstad
(4x)
- Hollands Diep (3x)
- Van Bellen Surf & Snow (2x)

Noordhoek (n=9)
- Gebiedstafels (1x)
- Plaatsing speelvoorzieningen (1x)
- Woningbehoefte (1x)

Klundert (n=54)
- Gebiedstafels (4x)
- (Her-)inrichting wegen en fietspaden (4x)
- Er wordt (soms) iets gedaan met mijn
meldingen/ klachten (3x)
- Mogelijkheden tot meedenken en inspraak
inwoners (2x)
- Goede informatie van de regionale media (2x)

Langeweg
- Afvalinzameling (2x)
- Plaatsing speelvoorzieningen (1x)
- Plaatsing windturbines (1x)

Standdaarbuiten (n=16)
- Herinrichting markt Standdaarbuiten (2x)
- Inrichting markt/ centrum (1x)
- Afvalinzameling (1x)
Zevenbergen (n=86)
- Haven (10x)
- Plaatsing speelvoorzieningen (6x)
- Er wordt (soms) iets gedaan met mijn
meldingen/ klachten (5x)
Zevenbergschen Hoek (n=10)
- (Her-)inrichting wegen en fietspaden (2x)
- Er wordt (soms) iets gedaan met mijn
meldingen/ klachten (1x)
- Woningbehoefte (1x)
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Als u nog andere suggesties heeft om burgerparticipatie te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven. (n=1.003)

In totaal heeft 25% van het totaal aantal respondenten een antwoord gegeven, de overige 75% heeft geen antwoord gegeven.
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Als u nog andere suggesties heeft om burgerparticipatie te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.
Meest genoemde antwoorden per kern
Fijnaart (n=23)
- Luister naar inwoners (6x)
- Meer op kernniveau (4x)
- Toegankelijker worden (3x)
- Uitleg mogelijkheden participatie (3x)

Heijningen (n=1)
- Luister naar inwoners (1x)

Moerdijk (n=7)
- Inwoners erbij betrekken (2x)

Noordhoek (n=7)
- Meer op kernniveau (2x)

Helwijk/Willemstad (n=27)
- Luister naar inwoners (6x)
- Inwoners erbij betrekken (5x)
- Terugkoppeling (3x)

Standdaarbuiten (n=14)
- Luister naar inwoners (3x)
- Kom afspraken na (3x)

Klundert (n=42)
- Luister naar inwoners (13x)
- Inwoners erbij betrekken (7x)
- Terugkoppeling (6x)
- Dorpstafels verbeteren (6x)

Zevenbergen (n=69)
- Luister naar inwoners (16x)
- Inwoners erbij betrekken (10x)
- Terugkoppeling (8x)

Langeweg (n=8)
- Dorpstafels verbeteren (3x)
- Inwoners erbij betrekken (2x)

Zevenbergschen Hoek (n=16)
- Luister naar inwoners (4x)
- Gemeente als afspiegeling van inwoners (3x)
- Soms zelf beslissingen nemen (2x)
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Als u nog andere suggesties heeft om de omgang met maatschappelijke initiatieven te verbeteren, dan kunt u die hieronder
aangeven. (n=1.003)

In totaal heeft 14% van het totaal aantal respondenten een antwoord gegeven, de overige 86% heeft geen antwoord gegeven.
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Als u nog andere suggesties heeft om de omgang met maatschappelijke initiatieven te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.
Meest genoemde antwoorden per kern
Fijnaart (n=15)
- De gemeente moeten meedenken, -werken en
flexibeler zijn (5x)
- Luisteren naar alle inwoners en neem hen
serieus (3x)
- Een kortere reactietermijn (2x)

Moerdijk (n=4)
- Informatie beschikbaar stellen o.a. over hoe een
beslissing tot stand is gekomen (2x)
- Communicatie afstemmen op de doelgroepen
(1x)
- Betrek inwoners (1x)

Helwijk/Willemstad (n=13)
- De gemeente moeten meedenken, -werken en
flexibeler zijn (2x)
- Luisteren naar alle inwoners en neem hen
serieus (2x)
- Informatie beschikbaar stellen o.a. over hoe een
beslissing tot stand is gekomen (2x)
- Laat de gebiedstafels een rol spelen (2x)
- Ik ken een positief voorbeeld van een
maatschappelijk initiatief dat goed is uitgevoerd
(2x)

Noordhoek (n=4)
- De gemeente moeten meedenken, -werken en
flexibeler zijn (2x)
- Communicatie afstemmen op de doelgroepen
(1x)
- Ambtenaren, raadsleden en/of wethouders
moeten hun werk doen (1x)

Klundert (n=21)
- Luisteren naar alle inwoners en neem hen
serieus (6x)
- De gemeente moeten meedenken, -werken en
flexibeler zijn (3x)
- Een duidelijk aanspreekpunt (3x)
Langeweg (n=7)
- Informatie beschikbaar stellen o.a. over hoe een
beslissing tot stand is gekomen (3x)
- De gemeente moeten meedenken, -werken en
flexibeler zijn (2x)

Standdaarbuiten (n=10)
- Luisteren naar alle inwoners en neem hen
serieus (2x)
- Meer samenwerken (2x)
Zevenbergen (n=42)
- Luisteren naar alle inwoners en neem hen
serieus (6x)
- De gemeente moet meedenken, -werken en
flexibeler zijn (5x)

Zevenbergschen Hoek (n=10)
- Luisteren naar alle inwoners en neem hen
serieus (4x)
- Sneller doorgaan met de uitvoering (3x)
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Als u nog andere suggesties heeft om de raad te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.

“Betere kwaliteit raadsleden, wat zakelijker en passend bij een gemeente
van deze omvang.” - Woonplaats onbekend
“Laat mensen weten hoe de structuur werkt in de gemeenteraad. Komende
maart zijn de verkiezingen, neem in de aanloop er naar toe ook mee, in Jip
en Janneke taal, hoe de structuur is van de Raad: WAT DOEN ZIJ
WERKELIJK VOOR JOU ALS BURGER.” - Woonplaats onbekend
“'Minder versplintering maakt dat ook niet op een stoeptegel het verschil
gemaakt moet worden terwijl men het eigenlijk eens is. Om persoonlijke
grieven stapt men uit een partij of start een eigen partij: maar de veelheid
maakt het tot eenheidsworst met lange debatten waar enkel hetzelfde
wordt verteld.
Als politicus is jouw belang het maatschappelijk belang, niet dat van jou
persoonlijk! Er op een dergelijke manier instaan maakt de gemeenteraad
heel erg veel beter voor de inwoners, dan zit de raad er namelijk voor hen
en niet voor zichzelf!”- Woonplaats onbekend

“Screening vooraf op kwaliteiten, kennis en competenties door eigen
partij.” - Woonplaats onbekend

“De raadsleden moeten vaker over hun eigen kleur heen durven kijken om
samen tot een goede samenwerking te komen.” - Woonplaats onbekend

“'De vergaderingen van college en raad zijn veel herhaling. Ieder partij wil
zich laten horen, maar zegt vaak hetzelfde als de andere partij. Dat maakt
de vergaderingen niet echt sprankelend zijn voor inwoners om te volgen.”
- Woonplaats onbekend

Op deze vraag zijn er 6 antwoorden gegeven. Deze staan hierboven weergegeven.
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Als u nog andere suggesties heeft om het college te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.

“Ik denk dat het College al een aanzienlijke verbeterslag heeft gemaakt de
afgelopen periode. Ga zo door.” - Woonplaats onbekend

“Rol van het college kan meer gericht zijn op samenwerken met de
samenleving. Ook als die iets anders wil of activistisch is”
- Woonplaats onbekend

“Vooral de informatievoorziening richting de raad schiet vaak tekort. Vooral
wanneer inwoners, burgerleden en raadsleden de historie van een bepaald
onderwerp niet kennen missen er vaak stukken waar naar gevraagd moet
worden. ” - Woonplaats onbekend

Op deze vraag zijn er 3 antwoorden gegeven. Deze staan hierboven weergegeven.
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Als u nog andere suggesties heeft om de ambtelijke organisatie te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.

“Hoe je met je werk omgaat in de richting van het bestuur en in de richting
van de inwoners. Wees duidelijk, maar wel constructief en zorg voor een
goede dienstverlening.” - Woonplaats onbekend

“'Vaak gehoord is dat mensen contact gezocht hebben met de gemeente
en dat ambtenaar 1 het een zegt en ambtenaar 2 weer wat anders. Dat zou
niet moeten kunnen. Daarnaast zijn er veel procedures die mijn inziens
teveel tijd in beslag nemen. Bijv. de aanvraag voor een openbare
elektrische laadvoorziening.” - Woonplaats onbekend

“Van goed naar beter, maar intussen werk je gewoon erg hard om de zaak
draaiende te houden. Waar is de ruimte om de rollen werkelijk om te
gooien? Waarmee neem je dan de afstand?”- Woonplaats onbekend
“'Rol meer gericht op participatie. En het college en raad ondersteunen in
deze soms faciliterende rol.” - Woonplaats onbekend

Op deze vraag zijn er 4 antwoorden gegeven. Deze staan hierboven weergegeven.
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Als u nog andere suggesties heeft om de communicatie van de gemeente te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven. (n=1.003)

In totaal heeft 17% van het totaal aantal respondenten een antwoord gegeven, de overige 83% heeft geen antwoord gegeven.
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Als u nog andere suggesties heeft om de communicatie van de gemeente te verbeteren, dan kunt u die hieronder aangeven.
Meest genoemde antwoorden per kern
Fijnaart (n=17)
- Communicatiekanalen en de inhoud afstemmen op doelgroep (3x)
- De ambtenaren en het bestuursorgaan moeten meer expertise in
huis hebben/ beter (samen-)werken (2x)
- Ambtenaren, raadsleden en wethouders de straat op (2x)
Heijningen (n=1)
- De ambtenaren en het bestuursorgaan moeten meer expertise in
huis hebben/ beter (samen-)werken (1x)
Helwijk/Willemstad (n=14)
- De ambtenaren en het bestuursorgaan moeten meer expertise in
huis hebben/ beter (samen-)werken (4x)
- Eerst burgerparticipatie voordat er beslissingen worden genomen
(3x)
Klundert (n=24)
- Luister naar alle inwoners, neem ze serieus en doe wat met hun
input (4x)
- Communicatiekanalen en de inhoud afstemmen op doelgroep (4x)
- Eerst burgerparticipatie voordat er beslissingen worden genomen
(4x)
Langeweg (n=5)
- Luister naar alle inwoners, neem ze serieus en doe wat met hun
input (1x)
- Communicatiekanalen en de inhoud afstemmen op doelgroep (1x)
- Betere toelichting hoe en waarom bepaalde beslissingen zijn
genomen en hoe het wordt uitgevoerd (1x)
- Transparantie/ openheid (1x)
- Betrokkenen/ inwoners tijdig informeren (1x)

Moerdijk (n=6)
- Communicatiekanalen en de inhoud afstemmen op doelgroep (2x)
- Eerst burgerparticipatie voordat er beslissingen worden genomen
(2x)
- Een reactie sturen op meldingen/ klachten/ aanvragen (2x)

Noordhoek (n=7)
- Luister naar alle inwoners, neem ze serieus en doe wat met hun
input (2x)
- De ambtenaren en het bestuursorgaan moeten meer expertise in
huis hebben/ beter (samen-)werken (2x)

Standdaarbuiten (n=8)
- Luister naar alle inwoners, neem ze serieus en doe wat met hun
input (3x)
- Transparantie/ openheid (2x)

Zevenbergen (n=51)
- Luister naar alle inwoners, neem ze serieus en doe wat met hun
input (11x)
- Betere toelichting hoe en waarom bepaalde beslissingen zijn
genomen en hoe het wordt uitgevoerd (11x)

Zevenbergschen Hoek (n=13)
- Luister naar alle inwoners, neem ze serieus en doe wat met hun
input (3x)
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Hoe kan de democratie in uw gemeente volgens u verder worden verbeterd? (n=1.003)

In totaal heeft 53% van het totaal aantal respondenten een antwoord gegeven, de overige 47% heeft geen antwoord gegeven.
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Hoe kan de democratie in uw gemeente volgens u verder worden verbeterd?
Meest genoemde antwoorden per kern
Fijnaart (n=50)
- Beter luisteren naar inwoners (14x)
- Duidelijke communicatie (6x)
- Kerngericht luisteren (6x)
Heijningen (n=8)
- Afspraken nakomen (2x)
- Meer betrokkenheid tonen (2x)
Helwijk/Willemstad (n=58)
- Beter luisteren naar inwoners (17x)
- Meer informatie delen (8x)
- Transparant werken (7x)

Klundert (n=99)
- Beter luisteren naar inwoners (36x)
- Duidelijke communicatie (19x)
- Transparant werken (17x)
- Kerngericht luisteren (11x)
- Afspraken nakomen (10x)

Langeweg (n=16)
- Duidelijke communicatie (5x)
- Meer betrokkenheid tonen (4x)
- Beter luisteren naar inwoners (3x)
- Transparanter werken (3x)

Moerdijk (n=10)
- Beter luisteren naar inwoners (3x)
- Duidelijke communicatie (2x)
- Meer informatie delen (2x)
- Kerngericht luisteren (2x)
- Afspraken nakomen (2x)
Noordhoek (n=27)
- Kerngericht luisteren (5x)
Beter luisteren naar inwoners (4x)
- Meer informatie delen (3x)

Standdaarbuiten (n=24)
- Beter luisteren naar inwoners (5x)
- Toegankelijkheid verhogen (4x)
Zevenbergen (n=169)
- Beter luisteren naar inwoners (45x)
- Transparant werken (36x)
- Meer betrokkenheid tonen (26x)
- Duidelijke communicatie (20x)
Zevenbergschen Hoek (n=20)
- Beter luisteren naar inwoners (8x)
- Transparant werken (4x)
- Meer betrokkenheid tonen (4x)
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Kern (n=1.003)
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