Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom

EVALUATIE
BURGERPANEL

Marga Bogers, april 2018

INLEIDING
Deze rapportage bevat de resultaten van een onderzoek onder leden van het Burgerpanel. In dit onderzoek
stond het Burgerpanel zelf centraal: hoe ervaren leden het panel en wat kunnen we verbeteren aan de omgang
met het panel?
Doelgroep en benadering
Alle leden van het Burgerpanel hebben op 23 maart 2018 een mail ontvangen met daarin een uitnodiging om
een korte vragenlijst in te vullen. Panelleden konden de vragenlijst zowel via hun mobiel, laptop als pc invullen.
Op 30 maart 2018 is een herinnering gestuurd naar de panelleden die op dat moment de vragenlijst nog niet
volledig hadden ingevuld. Panelleden konden de vragenlijst tot en met 8 april 2018 invullen. In totaal hebben 583
panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een netto respons van 49 procent.
mensen uitgenodigd
afgehaakt tijdens onderzoek
uitgeschreven uit burgerpanel tijdens onderzoek
geen medewerking
inwoners dat medewerking heeft verleend
RESPONSPERCENTAGE

#
1.182
22
17
560
583
49,3%

Opzet vragenlijst
De vragenlijst is, op basis van vragenlijsten van andere panelevaluaties, opgesteld door Marloes Roks en Marga
Bogers. De vragenlijst heeft tot doel om de omgang met het Burgerpanel te professionaliseren.
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RESULTATEN
1. Waarom zijn de panelleden lid van het Burgerpanel?
Aan panelleden is een open vraag voorgelegd: waarom bent u lid van het Burgerpanel? De meest genoemde
redenen zijn:
 Vanuit interesse en betrokkenheid bij de stad en gemeente
 Het mee kunnen denken/praten en het hebben van inspraak
 Het op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen
 De laagdrempeligheid/eenvoud van het Burgerpanel
Twee panelleden omschrijven de reden(en) van hun lidmaatschap als volgt:
 “Ik heb het idee dat ik dan kan meespreken over bepaalde ideeën, plannen of onderzoeken. Ik denk dat
het burgerpanel een belangrijk onderdeel van de gemeente is, daarom ben ik lid van het burgerpanel.”
 “Inzicht in wat er in de gemeente speelt en mening geven over zaken welke voor bewoners en mijzelf
van belang zijn in de verwachting dat hier in het belang van de inwoners iets mee gedaan wordt.”
In bijlage 1 is een volledig overzicht te vinden van alle gegeven antwoorden bij deze vraag.
2. Zijn de panelleden van plan lid te blijven?
Zes op de tien panelleden (58%) zijn zeer zeker van plan om lid te blijven van het Burgerpanel. Een op de drie
panelleden (33%) is dit waarschijnlijk van plan. 8% van de panelleden weet nog niet of ze lid willen blijven van
het Burgerpanel. 2% is waarschijnlijk tot zeer zeker niet van plan om lid te blijven.
Zeer zeker niet van plan

1%

Waarschijnlijk niet van plan

1%

Weet ik nog niet
Waarschijnlijk wel van plan

8%
33%

Zeer zeker van plan

58%

Figuur 1: Bent u van plan komend jaar lid te blijven van het Burgerpanel?
Aan de panelleden die niet van plan zijn om lid te blijven, is gevraagd naar de reden hiervan. Acht panelleden
geven hiervoor een reden: geen functie meer in adviesraad, geen voorkeur, (aankomende) verhuizing (3), geen
meerwaarde/zinloos (2), geen zicht op de resultaten. Een volledig overzicht van de gegeven antwoorden is in
bijlage 2 opgenomen.
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3. Over welke onderwerpen worden de panelleden bij voorkeur benaderd?
In 2017 en 2018 zijn aan panelleden vragen gesteld over: Age friendly city, Communicatievisie, Afvalinzameling
en Centrumring. Aan panelleden hebben we gevraagd in hoeverre ze deze onderwerpen interessant vonden,
waarbij een 1 voor ‘helemaal niet interessant’ stond en een 10 voor ‘zeer interessant’. Afvalinzameling wordt
door de panelleden veruit het meest interessant gevonden: meer dan driekwart van de panelleden (77%) vond
dit onderwerp duidelijk interessant (8 of hoger). Het minst interessant vonden panelleden de Communicatievisie
en Age friendly city1: slechts vier op de tien panelleden (respectievelijk 38% en 40%) vond dit onderwerp
duidelijk interessant (8 of hoger).
Age friendly city
Communicatievisie
Centrumring
Afvalinzameling

22%

14%

17%
13%

18%
11%

6% 4%

25%

40%

28%

38%

20%

56%

13%

77%
5 of lager

6

7

8 en hoger

Figuur 2: In hoeverre vindt u de onderwerpen waarover in 2017 en 2018 vragen zijn gesteld via het Burgerpanel
interessant?
Panelleden hebben bij hun aanmelding bij het Burgerpanel aangegeven in welke onderwerpen ze
geïnteresseerd zijn. Op basis hiervan bepalen wij welke vragenlijsten en uitnodigingen voor bijeenkomsten
panelleden ontvangen. In de vragenlijst hebben we gevraagd waarover panelleden vragenlijsten en
uitnodigingen willen ontvangen: (a) voor de onderwerpen die zijn gekozen bij aanmelding of (b) voor alle
onderwerpen. We hebben bij de vraag aangegeven dat we gemiddeld per jaar circa 4 vragenlijsten per jaar
sturen en circa 6 uitnodigingen.
Meer dan de helft van de panelleden (59%) ontvangt bij voorkeur uitnodigingen voor bijeenkomsten over
onderwerpen die zij hebben gekozen bij hun aanmelding. Voor de vragenlijsten is het omgekeerde beeld
zichtbaar: meer dan de helft (71%) geeft aan bij voorkeur vragenlijsten over alle onderwerpen te ontvangen.

Onderwerpen gekozen bij aanmelding

Over alle onderwerpen

Uitnodigingen bijeenkomsten

59%
29%
41%
71%

Vragenlijsten

Figuur 3: Over welke onderwerpen wilt u vragenlijsten en uitnodigingen voor bijeenkomsten ontvangen?

1

Deze vragenlijst is uitsluitend voorgelegd aan panelleden van 65 jaar en ouder.
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4. Welke terugkoppeling vinden de panelleden belangrijk?
Een overduidelijk deel van de panelleden wil graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten van het
onderzoek (96%) en hetgeen er met de resultaten gedaan is (97%).
Hetgeen er met de resultaten gedaan is

De resultaten van het onderzoek

Helemaal mee eens

Mee eens

61%

35%

54%

Niet mee eens, niet mee oneens

42%

Mee oneens

2%

4%

Helemaal mee oneens

Figuur 4: Ik vind het belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van:
5. Hoe vaak willen de panelleden benaderd worden?
Aan panelleden hebben we gevraagd hoe vaak ze bij voorkeur vragenlijsten en uitnodiging voor bijeenkomsten
ontvangen. Circa zes op de tien panelleden hebben hierbij aangegeven geen voorkeur te hebben (vragenlijsten:
63%, uitnodigingen bijeenkomsten: 64%). Uitgaande van de meest gegeven antwoorden2, heeft een situatie
waarin per jaar 4 vragenlijsten en 2 uitnodigingen voor bijeenkomsten worden verstuurd de voorkeur. Opvallend
is dat 44 panelleden hebben aangegeven geen enkele uitnodiging voor een bijeenkomst te willen ontvangen, 4
panelleden hebben aangegeven geen vragenlijst te willen ontvangen.
63% geen voorkeur

Meest genoemd: 4 vragenlijsten per jaar

64% geen voorkeur

Meest genoemd: 2 uitnodigingen per jaar

Een aantal panelleden heeft bij deze vraag extreme antwoorden gegeven (bijvoorbeeld 100). We hebben er daarom voor
gekozen om uit te gaan van de modus (=het meest gegeven antwoord) en niet van het gemiddelde.
2
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6. Wanneer willen de panelleden benaderd worden?
Het merendeel van de panelleden (56%) heeft geen voorkeur voor een dag waarop ze aan onderzoeken van het
Burgerpanel willen deelnemen. Binnen de groep panelleden met een voorkeur voor een bepaalde dag, is
woensdag (10%) de populairste dag, gevolgd door maandag (9%) en dinsdag (8%).
Vier op de tien panelleden hebben geen voorkeur voor het moment van de dag waarop ze het liefst deelnemen
aan onderzoeken van het Burgerpanel. Binnen de groep panelleden met een voorkeur voor een moment van de
dag, is de avond (34%) het populairst.

40%
34%

13%

14%

s Ochtends

s Middags

s Avonds

Geen voorkeur

Figuur 5: Op welk moment van de dag neemt u het liefst deel aan onderzoeken van het Burgerpanel?
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7. Aan welke lengte en lay-out van vragenlijsten geven panelleden de voorkeur?
Het grootste deel van de panelleden (47%) heeft de voorkeur voor vragenlijsten die binnen 6 tot en met 10
minuten in te vullen zijn. Bijna eenvijfde (18%) wil de vragenlijst binnen 3 tot en met 5 minuten in kunnen vullen
en 17% binnen 11 tot en met 15 minuten. Van de panelleden heeft 14% geen voorkeur voor de lengte van de
vragenlijst.
Geen voorkeur
Meer dan 15 minuten

14%
3%

11 tot en met 15 minuten

17%

6 tot en met 10 minuten

47%

3 tot en met 5 minuten
Minder dan 3 minuten

18%
2%

Figuur 6: Hoeveel tijd mag het invullen van een vragenlijst maximaal in beslag nemen?
Panelleden zijn overwegend positief over de huidige lay-out van de vragenlijsten: ruim een derde van de
panelleden (37%) geeft een 8 of hoger en bijna vier op de tien (39%) geeft een 7. Een op de tien panelleden
(11%) geeft een 6 aan de lay-out en 13% geeft een onvoldoende (5 of lager). Het gemiddeld rapportcijfer voor
de lay-out is een 7.

8 of hoger

37%

7
6
5 of lager

39%
11%
13%

Figuur 7: Wat vindt u van de lay-out van de vragenlijsten?
8. Welke opmerkingen en suggesties voor het Burgerpanel geven panelleden mee?
Op het einde van de vragenlijst is aan panelleden gevraagd welke opmerkingen en suggesties zij hebben voor
het Burgerpanel. De meest genoemde opmerkingen hebben betrekking op:
 Het vergroten van het aantal panelleden waardoor het panel een betere afspiegeling van de
samenleving wordt.
 Het vaker bevragen van het Burgerpanel, over meer onderwerpen dan nu het geval is.
 Het verbeteren van de vraagstelling, waaronder panelleden de mogelijkheid bieden om bij antwoorden
toelichtingen te geven, open vragen toe te voegen.
 De mogelijkheid bieden aan panelleden om zelf onderwerpen aan te dragen voor het burgerpanel.
 Het tijdig communiceren van resultaten van panelonderzoeken en van de opvolging van deze
resultaten.
In bijlage 3 zijn alle opmerkingen en suggesties weergegeven die de panelleden aan het einde van de vragenlijst
hebben meegegeven.
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Bijlage 1 Redenen lidmaatschap Burgerpanel
Waarom bent u lid van het Burgerpanel van gemeente Bergen op Zoom?
 ??
 Actief burger
 Actief burgerschap
 algehele interesse
 Als Bergenaar wil ik graag betrokken zijn bij mijn stad
 als geïnteresseerde inwoner van deze stad
 Als inwoner en via mijn beroep vindt ik het belangrijk om actief inzet te tonen binnen de mogelijkheden
die ik heb om voor mij en anderen in de gemeente mee te denken en een oordeel te geven over zaken
die spelen en waar ik belang aan hecht om prettig te kunnen wonen binnen Gemeente Bergen op
Zoom.
 Als inwoner van de gemeente wil je betrokken zijn
 Als inwoner wil betrokken zijn en blijven bij wat er in de gemeente gebeurt. Niet alleen passief
geïneresseerd door het lezen van berichten, maar ook actief deelnemen.
 als voormalig lid van de gehandicaptenadviesraad
 Als we mee mogen praten/ denken dan moeten we die kans ook pakken.
 Beetje inbreng is nooit niet weg
 begaan met BoZ
 Belangrijk
 Belangrijk om inspraak te hebben en van deze mogelijkheid gebruik te maken zodat de gemeente haar
diensten verder kan verbeteren
 Belangrijk om mee te praten
 Belangrijk om mijn mening te laten horen
 Belangrijk om op de hoogte te blijven en mijn mening te kunnen geven.
 Belangrijk voor onze stad
 Belangstelling [5 keer genoemd]
 belangstelling in wat er om gaat in bergen op zoom
 Belangstelling m.b.t. van belang zijnde aangelegenheden voor de burgers van bergen op Zoom
 ben betrokken bij mijn omgeving en wil dat blijven
 Ben een burger die midden in de stad woont en een hoop problemen dagelijks ziet
 Ben geïnteresseerd in het wel en wee van de gemeente
 Ben graag op de hoogte van wat er leeft, gaat gebeuren etc.In Bergen oo Zoom.hoop wat bij te dragen
door mijn mening tegeven..
 Ben hiervoor benaderd.
 ben inwoner met bewonersbelangen
 ben inwoner, dus ik leef gelukkig in Halsteren
 betrokken
 Betrokken
 betrokken bij de gemeente [2 keer genoemd]
 betrokken bij de stad Bergen op Zoom
 Betrokken bij gemeentelijk belang
 betrokken bij mijn stad en regio
 Betrokken blijven bij de gemeente en proberen de beleving die heerst bij de bevolking over te brengen
naar het gemeentelijke "apparaat".
 Betrokken blijven!
 betrokken burger [2 keer genoemd]
 betrokken en misschien verandert er wat
 Betrokken met de stad.Denk met mijn professionele kennis als vm projectmanager herinrichting
openbare ruimte een bijdrage te kunnen leveren
 betrokken te willen zijn
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Betrokken willen zijn
Betrokken zijn bij je eigen leef omgeving.
Betrokkenheid / geboren Bergenaar
Betrokkenheid [13 keer genoemd]
betrokkenheid bij besluitvorming:kennis van de onderwerpen
Betrokkenheid bij de gemeente en de toekomstige ontwikkeling
Betrokkenheid bij de gemeente waarin ik woon.
betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de stad waar ik woon
betrokkenheid bij de stad
Betrokkenheid bij de stad
Betrokkenheid bij eigen woonplaats.
betrokkenheid bij het reilen en zeilen v.d. stad en enige vorm voor inspraak.
Betrokkenheid bij het welzijn van BoZoom en verder actief in het verenigingsleven. Daarnaast politiek
geïnteresseerd.
Betrokkenheid bij mijn gemeente
Betrokkenheid bij mijn gemeente.
betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen de gemeente
betrokkenheid en op de hoogte zijn van wat er zoal speelt.
Betrokkenheid met "mijn" stad en wijk.
betrokkenheid met de gemeente waar ik woon.
betrokkenheid met de woonomgeving
betrokkenheid tonen in hetgeen er speelt in de gemeente.
Betrokkenheid, feedback kunnen geven.
Betrokkenheid, nieuwsgierigheid, werk
Bijblijven
Bijdrage doen
Bijdrage leveren aan de gemeente, mijn mening geven over vraagstukken
Bijdragen aan goede meningsvorming
Bijdragen aan verbeteringen.
BoZ is belangrijk
brede interesse
Burgerpanel kwam bij toeval op mijn pad.
burgerparticipatie
burgerparticitpatie is belangrijk
communicatie verbeteren burgers/gemeente
Dan kan je je mening over iets geven
Dan wordt er in ieder geval naar de burger geluisterd.
dat ook de inwoners inspraak mogen hebben en meedenken over problemen en oplossingen
dat ook meer naar de burger geluisterd woord
De Gemeente Bergen op Zoom is een mooie gemeente, dat moet zo blijven.
De gemeente heeft de focus op het centrum, en als bewoner van buiten het centrum hoop ik ook een
signaal vanuit dat gedeelte van Bergen op Zoom te geven.
De mogelijkheid mee te denken, enige inbreng te hebben, wat er gebeurd in de gemeente.
Dit is naar mijn idee de meest toegankelijke en laagdrempelige methode om een bijdrage te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van de gemeente
Dit is voor mijn beleving de enige manier om mijn mening/visie bij de gemeente kenbaar te krijgen.
doet al jaren mee.
Een kritische kijk van meerdere burgers lijkt mij altijd prima. Sowieso ben ik van mening dat Bergen op
Zoom heel ver achterloopt op veel vlakken vergeleken met andere steden.Daarbij word er veel geld
uitgegeven aan onvoorstelbaar lompe dingen.Hierbij deel ik graag mijn mening. Bergen is en blijft mijn
stadje. Hoe appart de keuzes van de gemeente soms ook is.
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enerzijds om te lezen wat actuele onderwerpen vd Gemeente zijn anderzijds om hopelijk een zinnige
bijdrage te kunnen leveren
Enige inspraak mogelijk.
Er zijn een aantal problemen bij ons in de straat
Fijn om mee te mogen denken
gang van zaken en ontwikkeling van Bergen op Zoom, vind ik belangrijk
Geeft me de gelegenheid tot meedenken over zaken die spelen en de mogelijkheid op eenvoudige
wijze enigszins betrokken te blijven.
Geen interesse in lidmaatschap
Geen reden voor
Geen specifieke redenen
geinteresseerd
Geinteresseerd in Bergen op Zoom e.o.
Geïnteresseerd in het wel en wee van de gemeente.
Geïnteresseerde burger
Geintresseerd in wat er in de gemeente gebeurd.
gemeenschappelijk doel
Gevoel van inspraak
gewoon interesse
gewoon om mee te kijken en een oprechte mening te ventileren.
Gezien ik door omstandigheden niet kan werken en ik het belangrijk vind ,ook zeker voor de medemens
Graag betrokken bij het wel en wee en mee mogen denken/praten
Graag meedenken
grote betrokkenheid bij de stad
hart voor mijn geboorteplaats
heb me niet aangemeld
Heel veel dingen zijn niet goed gedaan bij de gemeente BOZ ( stoplichten, fiets paden, afval regels..)
Het idee van een stem te hebben
Het is noodzakelijk de gemeente relevante informatie te verschaffen over de meningen van burgers mbt
het beleid van de gemeente.
hopelijk helpt het om met deze vragenlijsten tot een betere oplossing voor problemen te komen. En op
deze manier weet ik ook wat er speelt in mijn gemeente
hopelijk steentje bijdragen
hopelijk trekt iemand zich ooit wat aan van onze mening
Idee van een beetje invloed en meedenken
Ieders mening kan belangrijk zijn.
Ik ben begaan met kwaliteit en altijd nadenkend hoe dingen verbeterd kunnen worden.
Ik ben een positief ingestelde bemoeial?
Ik ben er geboren en getogen!
Ik ben geïnteresseerd in het wel en wee van mijn woonomgeving .
Ik ben toch Bergenaar
Ik de hoop mijn mening te kunnen laten horen
Ik denk dat door mee te doen met dit soort initiatieven er een beter beeld van de beleving van bepaalde
onderwerpen binnen de gemeente verkregen wordt.Daarnaast is het ook interessant om te weten welke
onderwerpen er spelen binnen de gemeente.
Ik heb altijd in het sociaal cultureel werk gezeten en vanuit mijn functie ben ik hier mee begonnen
Ik heb het idee dat ik dan kan meespreken over bepaalde ideeën, plannen of onderzoeken.Ik denk dat
het burgerpanel een belangrijk onderdeel van de gemeente is, daarom ben ik lid van het burgerpanel.
ik hoop iets te kunnen bijdragen aan vraagstukken waarvoor de mening van de burger belangrijk is
ik intresse in mijn gemeente heb
ik laat graag van mij horen
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Ik mag hopen en verwachten dat men hier iets mee doet. En dat dit niet voor de spreekwoordelijke
bühne wordt gedaan om te kunnen zeggen dat er iets aan communicatie wordt gedaan en de burger
invloed heeft.Wellicht zijn er medeburgers bij die “out of the box” denken en met goede ideeen komen.
ik vind het belandrijk te weten wat er in bergente doen is
ik vind het belangrijk dat ik mee kan denken met belangrijke zaken
Ik vind het belangrijk mee te werken. Ik ben als inwoner ook mede verantwoordelijk dat ik laat weten
hoe ik denk over zaken die spelen in de gemeente
Ik vind het belangrijk om actief mee te denken over onderwerpen binnen mijn gemeente.
Ik vind het belangrijk om de gemeente te laten weten wat burgers vinden.
ik vind het belangrijk om mee te kunnen/mogen denken.Als je niet meedenkt mag je ook niet zeuren
over keuzes die een gemeente maakt.
Ik vind het belangrijk om mijn mening te kunnen geven over wat er speelt in mijn woonplaats.
Ik vind het belangrijk op mijn mening te geven over beleid en uitvoering en dit is een makkelijke,
laagdrempelige manier
Ik vind het een goede zaak dat de gemeente haar inwoners actief betrekt bij diverse beslissingen in de
gemeente
Ik vind het fijn om goed op de hoogte te zijn en mijn mening te kunnen geven over zaken waarover ik
daadwerkelijk goed op de hoogte ben en en waarbij ik mij berokken voel.
Ik vind het prettig mee te kunnen denken, en mijn visie te delen
Ik vind ht belangrijk om mee te denken en mijn stem te laten horen en niet alleen bij de verkiezingen.
Ook denk ik dat je als gemeente een goed beeld kan krijgen wanneer deze vragen door een passend
en waar nodig een breed publiek wort ingevuld. Vragenlijsten die voor mij niet belangrijk ijn of waar ik
geen duidelijke mening of onderbouwing bij heb, vul ik ook niet in
Ik vind t belangrijk om mee te denken over bepaalde onderwerpen
Ik vind t wel leuk om mijn ideeën / meningen te ventileren en dan vergelijken met de eindresultaten
Ik voel me betrokken bij de stad [2 keer genoemd]
Ik voel me betrokken bij deze leuke gemeente, alleen niet bij alle onderwerpen
ik voel me betrokken tot het wel en wee in de gemeente Bergen op Zoom
Ik voel mij betrokken bij het wel en wee van de Stad
Ik wil betrokken zijn bij de leefomstandigheid van de gemeente waar ik woon!Een groot democratisch
recht.
Ik wil betrokken zijn bij de onderwerpen die spelen binnen de gemeente.
Ik wil de gemeente van positief-kritische feedback voorzien.
Ik wil een bijdrage leveren aan ons samenleving.
Ik wil graag bijblijven wat er speelt en welke plannen de gemeente heeft zodat ik niet verrast wordt.
Ik wil graag dat er met mijn mening rekening wordt gehouden in de gemeente,. plus dat ik aan kan
geven welke onderwerpen aandacht nodig hebben en wat geneuzel is.
Ik wil graag iets bijdragen aan een betere woonomgeving en binnenstad
Ik wil graag mee praten/denken over diverse onderwerpen
Ik wil graag meedenken en meebeslissen over diverse onderwerpen in mijn stad.
Ik wil graag meedenken met onderwerpen die er in onze gemeente toe doen. Deze manier van
burgerparticipatie vind ik ook prettig.
Ik wil graag mijn mening geven over onderwerpen die mij en mijn buren, familie en gezin aangaan.
ik wil graag mijn mening laten horen, meedenken!
Ik wil graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen en hier mijn mening over geven.
Ik wil graag weten wat er speelt in de buurt en in de gemeente. Ik wil graag mijn mening delen over
bepaalde onderwerpen.
Ik wil maatschappelijk betrokken zijn.
Ik wil meedenken over de toekomst van mijn dorp en onze stad
ik wil meedenken over problemen binnen BoZ
Ik wil meepraten over mijn Bergen !
Ik wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Bergen op Zoom en een bijdrage daaraan leveren
Ik wil op de hoogte zijn en blijven wat er speelt in Bergen op Zoom.
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ik wil wel weten wat er gaande is en voor al halsteren.
ik wil weten wat er speelt in onze gemeente en wil daar over kunnen oordelen.
Ik woon hier al 30 jaar en wil graag mijn bijdrage leveren aan deze gemeente. Op zon manier kan het
wel.
Ik woon in Bergen op Zoom
In de hoop een bijdrage te kunnen leveren
In de hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze beleving van de stad.
In de hoop op bepaalde gebieden wat suggesties te kunnen aanleveren
Inspraak en een mening geven
interessant
Interessant en leuk om mee te doen
Interessant om mee te denken.
interessant te zien waarover raadpleging plaatsvindt, goed om mening te geven om invloed uit te
oefenen.
Interesse !!
Interesse [3 keer genoemd]
Interesse en belangstelling Het idee dat ik wat bij kan dragen.
Interesse en betrokkenheid bij lokale beleidsvraagstukken
interesse en betrokkenheid in gemeentelijke zaken
Interesse en een mening
interesse en iets willen betekenen in de besluitvorming
Interesse en inspraak van de stad waarin je woont.
Interesse in de gemeente
Interesse in de gemeente waar ik woon
interesse in de omgeving. Wil graag mijn mening geven
interesse in de ontwikkeling van Bergen op Zoom als mijn woonstad
interesse in de stad.
Interesse in de stad.
Interesse in de zaken die burgers aangaan. Wens om bij te dragen aan het welbevinden van de burgers
in de Gemeente.
Interesse in het leven in Bergen op Zoom
interesse in het wel en wee van onze stad
Interesse in mijn geboortestad en geliefde woonplaats
Interesse in mijn leefomgeving
interesse in mijn woonomgeving
Interesse in politiek en bestuur.
interesse in samenleving/betrokkenheid
interesse in wat er gebeurt in mijn omgeving
interesse in wat er speelt
Interesse in wat er speelt binnen BoZ.En meedenken over eventuele problemen en oplossingen.
Interesse in zaken die spelen in de stad.
interesse voor de gemeente
interesse voor de stad
Interesse voor gemeenschappelijke vraagstukken.
Interesse voor mijn gemeente.
interesse wat er speelt en een luisterend oor..
interesse woonplaats
Interesse woonplaats
interesse, meedenken, problemen helpen oplossen etc.
Interesse/nieuwsgierigheid
Interested in gemeente waar ik woon
interresse in stad en haar inwoners en betrokkenheid met de samenleving
12


















































Intetesse in de ontwikkeling van BoZ en haar inwoners
Intresse, gevoel van betrokkenheid en mijn mening kunnen geven.
invloed eigen woon omgeving noodzakelijk
Invloed uitoefenen
inwoner
inwoner die nog lang wil genieten
Inzicht in wat er in de gemeente speelt en mening geven over zaken welke voor bewoners en mijzelf
van belang zijn in de verwachting dat hier in het belang van de inwoners iets mee gedaan wordt.
Je hoort er bij in de gemeente en dan moet je ook wat terug willen doen, alleen toekijken is niet
voldoende.
kans om mee te denken over uiteenlopende onderwerpen
Kansje op meer burgerinspraak
Kijken wat er speelt in de gemeente
klein steentje bijdragen aan algemeen belang
kleine vorm van burgerparticipatie
Kost me weinig tijd en wel grappig
Kun je iets betekenen voor de stad zonder er op uit te hoeven.
Laagdrempelige manier om mee te praten over gemeentelijk beleid.
leefbaarheid waarborgen
Leek leuk maar nu geen interesse meer
Leuk/interessant over wat er speelt in de gemeente.
Lijkt mij een effectieve weg om over bepaalde zaken te communiceren. Alleen maar roepen lost niets
op . Ik vind burgerparticipatie belangrijk .
Maatschappelijke belangstelling/ verantwoordelijkheid
Maatschappelijke betrokkenheid voor eigen directe leefomgeving
Mee kunnen praten over zaken die ons als burger allemaal aangaan
meedenken
Meedenken
Meedenken en betrokken burger
Meedenken en informatie geven aan de bestuurders
Meedenken met gemeente
Meedenken met onderwerpen die in de gemeente spelen
meedenken over nieuwe ideeën in de gemeente, om zo tot een goede oplossing te komen
Meedenken, graag weten wat er speelt binnen de gemeente
meedenken, informatie, zeggenschap
Meepraten
Meepraten en op de hoogte zijn
mening /suggesties kunnen geven is een vorm van inspraak voorheen kon dat bij de wijktafel
mening kunnen geven
Mening kunnen geven over onderwerpen die spelen in de directe leefomgeving. Weten wat er speelt, of
gaat spelen
mening over belangrijke zaken laten weten
mening over woonomgeving kunnen geven
Mijn mening is relevant
Mijn mening wordt meegenomen
min of meer op de hoogte zijn van wat er speelt en geven van mening.
Misschien wat inspraak
Mogelijkheid tot invloed
mogelijkheid tot medezeggenschap
Niet ik niet meer
niet zelf gekozen, maar ik vind het wel interessant
Nieuwsgierig in wat er gebeurt en leeft in de stad. Betrokkenheid in mijn geliefde stad.
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Nvt
Om actief mee te denken en mijn mening te ventileren
Om als bewoner input te kunnen leveren aan beleid.
om als burger een waardevolle bijdrage aan de stad te kunnen bieden.
om als burger mijn mening te kunnen geven in de hoop dat er iets mee gedaan wordt
Om als inwoner mee te helpen aan een leefbare gemeente en met een panel weet de gemeente Boz
wat er speelt bij de inwoners
om als inwoner op de hoogte te blijven van zaken die lopen die belangrijk zijn. en mee te denken in
goede en duidelijke oplossingen zodat bergen nog een leefbare stad blijft!!
Om beleidsmakers te voorzien van mijn mening/bijdrage te leveren aan verbeterpunten binnen de
gemeente. In principe wordt met geld van ons allemaal een begroting opgesteld/geld besteed aan
projecten. Wanneer burgers hier n bescheiden mening aan kunnen leveren, kan er groter draagvlak
ontstaan voor n bepaald project.
om bergen op zoom een mooi en leefbaar gemeente te geven
om beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de gemeente en hierover een mening
mogen geven
Om betrokken te zijn bij het wel en wee van mijn stad en zijn omgeving
Om constructief met de gemeente mee te kunnen denken
Om dat ik graag mee wil denken en een mening wil geven over voor mij interessante onderwerpen
Om dat ik het belangrijk vind dat iedereen betrokken is bij beleid.
om de gemeente te helpen betere keuzes te maken voor bewoners/gebruikers.
Om de gemeente te helpen te verbeteren waar mogelijk.
Om de gemeente te helpen voor verbeteringen
Om de gemeenteraad als hoogste orgaan in de gemeente van advies te dienen in onze democratie
Om de mening van burgers bij de gemeente bekend te maken. En hopelijk wordt die mening dan ook
actief gebruikt tijdens de besluitvorming.
Om de visie vanuit mijn gedachtegoed te kunnen ventileren en de gemeente aantrekkelijker en sterker
te kunnen maken
Om deel te nemen aan behoefte, ontwikkeling, verbetering en klankbord voor de gemeente
Om dezelfde reden dat ik mijn stem uitbreng. Als je er zelf niets aan bijdraagt of over weet mag je ook
niet klagen dat iets niet goed is.
Om een aandeel te leveren in de maatschappij
Om een bijdrage te kunnen leveren aan onze gemeente.
Om een ev. ei kwijt te kunnen
Om een steentje bij te dragen aan de gemeente.
Om enige mate van invloed te hebben op mijn leefomgeving.Omdat het interessant is te weten welke
onderwerpen actueel zijn in mijn gemeente.
Om enigzins een kleine invloed te hebben op de onderwerpen , verder vind ik het dan daaropvolgend
interessant om te lezen wat de andere bewoners beweegt en wat hun mening is ... het wekt mijn
nieuwsgierigheid ook om te kijken of de gemeente daadwerkelijk actie onderneemt na de uitslagen van
het burgerpanel.
Om evt. mee te denken en goed op de hoogte te blijven
Om het gemeentebestuur ook vanuit de bevolking input te geven.
Om ideeën uit te wisselen en gemeentelijke besluiten aan te kunnen kunnen kaarten
Om input te kunnen leveren en dus mee te kunnen denken over onderwerpen die mij of mijn omgeving
direct aangaan
Om inspraak te krijgen/hebben en mee te denken over het gemeentelijk beleid. Maar dan moeten de
vragen wel duidelijk zijn en niet zo oppervlakkig als het onderzoek naar het ophalen van het plastic. Dit
was een onderzoek onder de panelleden waar voor de gemeente altijd een positief resultaat uit komt.
Om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de gemeente
om inzicht te krijgen in de problematiek van de gemeente en mogelijk wat inbreng te hebben
Om m n mening te kunnen geven en zo mogelijk bij te kunnen dragen aan t beleid van de gemeente
Om mee te denken en mijn mening te geven over onze stad.
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Om mee te denken en te doen in de gemeente.
Om mee te denken in de beslissingen die de gemeente moet nemen en om aan te geven waar het
misschien anders of beter kan / moet.
Om mee te denken van deze mooie stad
om mee te kunnen denken
om mee te kunnen denken over problemen
Om mee te kunnen denken en voorkeuren te kunnen aangeven bij vraagstukken
Om mee te kunnen denken hoe we de leefbaarheid van de gemeente kunnen verbeteren dan wel op
peil kunnen houden in de breedste zin van het woord.
Om mee te kunnen denken over bergen op zoom en aan te geven wat mijn ervaringen zijn.
Om mee te kunnen denken over onderwerpen die met de gemeente te maken hebben en die ik
interessant vind of ik me aan erger
om mee te kunnen denken over zaken binnen onze gemeente.
Om mee te kunnen praten over de toekomstplannen van de gemeenteraad!
Om mee te mogen denken wat er in je stad leeften niet zelf achter komen dat je het eventuweel anders
zou willen.
Om mee te participeren in onze gemeente%
Om meer betrokken te zijn bij mijn gemeente en omgeving.
Om meer invloed te kunnen uitoefenen dan met alleen een stem eens per 4 jaar.
Om meer te weten over wat er speelt in de gemeente en om bij themas die voor mij van belang zijn mijn
mening te kunnen geven.
Om meer te weten te komen over actuele themas en om te kunnen participeren in gesprekken hierover.
Om mij betrokken te voelen bij zaken die spelen in BoZ
Om mijn betrokkenheid van mijn omgeving te vergroten. En om jullie te helpen meer gerond inzicht te
geven in de meningen en opvattingen van de inwoners van bergen op zoom
Om mijn mening en die van andere burgers kenbaar te maken.
Om mijn mening kenbaar te maken, ook is het wel zo netjes als de Gemeente zijn burgers informeert.
Om mijn mening mee te geven in besluitvormingsproces .
Om mijn mening over het beleid in Bergen op Zoom te kunnen geven.
Om mijn mening te geven over wat er in onze stad gebeurd. ik wil graag betrokken zijn bij onze stad.
Om mijn mening te geven. En om de gemeente een beeld te geven wat er speelt onder hun burgers.
Om mijn mening te kunnen geven over diverse onderwerpen met betrekking tot Bergen op Zoom
Om mijn mening te kunnen geven.
om mijn mening te laten horen
Om mijn mening te laten horen over onderwerpen die in de gemeente van belang zijn.
Om mijn mening/ stem te kunnen laten horen
Om mijn mening/stem te laten horen.
Om mijn steentje bij te kunnen dragen aan onze mooie gemeente.
Om mijn stem als burger te laten horen c.q. mijn mening te geven.
Om mijn stem en mening te laten horen en om richting de gemeente aan te geven dat dit soort
instrumenten belangrijk zijn.
Om mijn voorkeur uit te spreken
Om onze mening ook te laten horen ,en niet alleen voorgekookte vragen aanbieden met ja of nee te
beantwoorden
om onze stem te latenhoren
om ook mijn mening kenbaar te kunnen maken
Om op de hoogte te blijven
Om op de hoogte te blijven over de veranderingen en gebeurtenissen in onze stad
Om op de hoogte te blijven van alles wat er in Bergen op zoom gebeurt
om op de hoogte te blijven van het wel en wee omtrent onze gemeente.
Om op de hoogte te blijven van wat er speelt in BoZ en daarop invloed te kunnen uitoefenen door mijn
mening te geven.
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Om op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de mensen van bergen op zoom. En daar ook onze
mening over te kunnen geven.
Om op de hoogte te blijven van zaken die spelen in de gemeente en misschien in enige mate invloed te
kunnen uitoefenen door mijn mening te geven.
Om op de hoogte te zij
Om proberen zaken die niet in orde zijn deze via het burgerpanel mogelijk onder de aandacht te
brengen. Buitenbeter app en mail via de site van de gemeente heb ik zeer slechte ervaring mee, totaal
geen terugkoppeling ontvang je hierover en aan de klacht word niets gedaan.
Om samen onze mooie gemeente nog mooier te maken.
Om te kunnen denken over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Hierdoor betrokken te zijn met wat
er gebeurd in de gemeente. Niet alleen maar de 1 keer in de 4 jaar stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Om te weten waar de gemeente mee bezig is
Om te weten wat de problemen zijn in de gemeente.En zo ook mee te denken voor een gezamenlijke
oplossing te vinden.
Om te weten wat er leeft in de stad.
Om te weten wat gemeente voor plannen heeft en om - indien mogelijk - mijn mening en ervaringen te
delen. Ook omdat ik soms, alvorens mij te storten op de vragen, bij mijn naaste omgeving pols wat hun
opvatting is of de discussie aanzwengel.
Om toch mijn mening te geven over wat er verandering/nodig is in Bergen op Zoom.Ik kom bij
verschillende leeftijdsgroepen, die wil ik hierdoor ook graag een stem geven, wanneer ik merk dat er
ergens grote ontevredenheid is, neem ik dit deels mee in mijn antwoorden.
om toch nog enigzins mijn mening te kunnen ventileren. Voor de rest doet B&W en de raad toch waar
ze zelf zin in hebben.
OM TOCH VOOR VERSCHILLENDE ONDERWERPEN MIJN MENING TE GEVEN
om van invloed te kunnen zijn
om waar en indien mogelijk , door mijn antwoorden en toelichting mee te helpen aan een betere leef- en
woonomgeving in en om onze stad.en om mijn persoonlijke visie op de geven zaken duidelijk te maken.
om waar mogelijk de belangen van mijn omgeving te dienen
Om wat er in Bergen op Zoom gebeurd en eventueel mee te mogelijk beslissen
Om ze wakker te schudden
Om zo mee te helpen, met de anderen, de gemeente op de hoogte te houden wat er leeft onder de
bewoners
Om zo mijn mening te geven.
Omda ik verloedering wil tegengaan en aanpakken en omdat burgerdeelneming belangrijk is . Ik stoor
me mateloos aan zwerfvuil en vervuiling en doorstroommogelijkheden in het verkeer.
omdat mijn mening kan geven
Omdat boz me interesseert maar woon er nu niet meer
Omdat de samenleving, zeker in deze tijd, aandacht nodig heeft. Vooral voor ouderen. Ook moeten de
politici beter geïnformeerd worden over de meningen en wensen van hun kiezers.
Omdat de stad me aan het hart gaat en over sommige zaken wel ge informeerd wil worden en mijn
mening kan geven
Omdat dit mij de gelegenheid geeft om mee te denken over onderwerpen die in mijn woonomgeving
spelen.
omdat geïnteresseerd ben in mijn woonomgeving en de daarbij behorende openbare ruimte
Omdat het momenten zijn, anders dan verkiezingen, waarop om de mening van inwoners wordt
gevraagd. Je kunt wel klagen of ideeën hebben, maar dan moet je dat ook gericht doen.
omdat het soms belangrijk kan zijn je mening te geven.
Omdat het wel en wee van de stad en haar bewoners mij aan het hart gaan en omdat ik vindt dat de
politiek zich vaak te weinig gelegen laat liggen aan zaken waar bewoners dagelijks mee te maken
hebben. Het is dus zeker na de afbraak politiek rond de wijkcommissies nog een van de weinige
middelen om je stem te laten. horen.
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Omdat ik als burger en inwoner van Bergen op Zoom de plicht en het recht heb om mijn mening te laten
horen. En vooral ook om te laten weten dat niet alleen de mening telt van mensen die geboren en
getogen zijn in de gemeente, maar ook mensen die van buitenaf een mening over het besturen van een
gemeente hebben.
Omdat ik als inwoner van de stad en mn het centrum graag mee wil denken aan de inrichting cq
wijzigingen die nodig zijn om de stad zo aangenaam mogelijk te maken
Omdat ik begaan bent met Bergen op Zoom en zijn burgers
OMDAT IK BELANGSTELLING HEB VOOR VEEL ONDERWERPEN EN BLIJ BEN EEN STEM TE
HEBBEN IN DE TOT STANDKOMING VAN ALLERLEI ZAKEN
omdat ik betrokken ben bij mijn woonplaats
Omdat ik betrokken ben in de gemeenschap van BoZ
Omdat ik betrokken wil zijn bij de verdere ontwikkeling van onze gemeente en meedenken beter bij me
past dan meedoen.
omdat ik dan mijn mening kan tonen
omdat ik dan zo misschien toch iets kan betekenen en en als ik ergens niet mee eens ben duidelijk kan
maken.
Omdat ik de hoop blijf houden dat er iets met mijn mening wordt gedaan, ook indien deze de
ambtenaren onwelvallig is.
Omdat ik de stad een warm hart toe draag
omdat ik een betrokken burger ben
Omdat ik een Krab ben
omdat ik er tijd voor heb.
Omdat ik er woon
Omdat ik geïnteresseerd ben in mijn gemeente.
omdat ik geintresseerd ben in het doen en laten van de Gemeente
Omdat ik graag betrokken ben bij de zaken die spelen in mijn gemeente.
Omdat ik graag betrokken blijf bij wat er in mijn gemeente gebeurd.
omdat ik graag mijn ideeen wil spuien
Omdat ik graag op de hoogte blijf van wat er speelt binnen de gemeente en hierdoor mijn mening
daarop kan geven.
Omdat ik graag op de hoogte blijf wat er allemaal speelt in onze stad.
Omdat ik graag op de hoogte wordt gebracht van zaken die onze lokale overheid met haar burgers
wenst te delen.
Omdat ik graag weergeef wat ik waarnemm en in overleg en met elkaar tot een oplossing wil komen om
het allemaal (een beetje) veiliger, mooier, goedkoper, duurzamer, gezelliger enz... te maken.
Omdat ik graag weet wat er in mijn gemeente aan de orde is.
Omdat ik graag wil laten weten wat ik er van vind en hopelijk heb ik dan een beetje invloed op een
mooiere en betere gemeente.
omdat ik graag wil weten wat er in de gemeente speelt
Omdat ik graag wil weten wat er leeft bij de gemeente
Omdat ik het als burger belangrijk vind dat ik mijn mening kan geven.
Omdat ik het belangrijk vind dat je van belangrijke zaken die in Bergen op Zoom gebeuren ook een
mening hebt en daarover kan meepraten.
Omdat ik het leuk vind om mijn mening te geven en ik het gevoel heb dat ik ergens aan bijdraag.
Omdat ik het prettig vind dat de gemeente mij als burger de kans geeft mee te denken over
onderwerpen in mijn leefomgeving.
omdat ik in BoZ woon en ik inspraak belangrijk vind
omdat ik in deze gemeente woon en zeer kritisch ben
Omdat ik in het centrum woon..tevens leef ik mee met de Stad en zijn inwoners en heb een sterk wij
gevoel met Bergen op Zoom.
Omdat ik interesse heb in wat er binnen de gemeente gebeurt en hier ook een stem in heb.
omdat ik inwoner ben
Omdat ik inwoner ben van boz
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Omdat ik leuk vindt over bepaalde onderwerpen mijn meenning te geven
Omdat ik me betrokken voel bij de Gemeente Bergen op Zoom.
Omdat ik me betrokken voel bij de gemeente en bij wat er speelt in de gemeente. Ik laat graag mijn
mening horen.
Omdat ik me betrokken voel bij de gemeente waar ik woon.
Omdat ik me betrokken voel bij het wel en wee van onze gemeente, speciaal gericht op Halsteren en de
inwoners
Omdat ik me bij Bergen op Zoom betrokken voel
omdat ik me erg betrokken voel bij onze stad
Omdat ik me interesseer in het wel en wee en reilen en zeilen van de gemeente
omdat ik me zeer betrokken voel bij de stad, mede vanwege het feit dat ik ruim 42 jaar in het
welzijnswerk, ouderenwerk heb gewerkt.
omdat ik mee wil denken en mijn mening wil geven als inwoner en geboren en getogen Bergenaar.
Omdat ik mee wil praten over de onderwerpen die in bergen op zoom leven
Omdat ik mee wil werken om de stad beter te maken
Omdat ik met mij gezin in de gemeente woon en het dus belangrijk vind om betrokken te zijn bij wat er
speelt. Of input te geven over onderwerpen die relevant zijn.
Omdat ik mij betrokken wil voelen bij mijn eigen gemeente en wil weten wat er speelt.
Omdat ik mij dan een beetje bij betrokken voel
Omdat ik op de hoogte wil gehouden worden over het wel en wee in de gemeente ,en op zijn tijd mijn
mening wil laten horen .
Omdat ik op deze manier op een laagdrempelige wijze mijn mening en/of zienswijze kenbaar kan
maken.(Met de hoop dat de gemeente iets met de uitslag doet)
Omdat ik toch wel intresse heb wat er gebeurd in de stad.Helaas wegens ziekte kan ik helaas niet
deelnemen aan bijeenkomsten.
Omdat ik wil bijdragen
Omdat je dan je mening kan geven over bepaalde onderwerpen
Omdat je zo een idee kunt geven aan de gemeente hoe je over een aantal zaken denkt en waar je mee
begaan bent.
omdat meningen van burgers belangrijk zijn
omdat mijn mening mogelijk een positieve bijdrage kan leveren.
Omdat mijn mening telt.
Omdat wij bij het wel en wee van de Gemeente betrokken zijn!
op de hoogte blijven
op de hoogte blijven van actuele vraagstukken
op de hoogte zijn en mening geven
Op deze manier blijf ik nog beter op de hoogte wat er speelt in de gemeente en kan ik mijn mening
daarover geven. Betreft het een onderwerp waar een bijeenkomst over is en ik daar meer over wil
weten, vind ik het prettig om daar naar toe te gaan, te luisteren en mijn mening te kunnen geven.
Op sommige onderwerpen wil ik graag meedenken
Persoonlijke interesse
Persoonlijke interesse en mogelijkheid tot het uiten van mijn mening aangaande actuele ontwikkelingen
binnen de gemeente.
poging om je mening te laten horen
Proberen de gemeenschap te helpen op een eenvoudige (luie?) en toegankelijke manier. Meer inzicht
krijgen in de besluitvorming en beweegredenen van de gemeente.
Puur interesse
Samen weten we meer
samenweken samen meedenken
stad helpen, verbonden blijven, weten wat er speelt
stem laten horen
Ter ondersteuning van gemeentelijke orientatie.
uit belangstelling wat er gebeurd in BoZ en het is een kans om mee te denken.
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uit betrokkenheid bij de gemeente bergen op zoom
Uit Betrokkenheid bij de gemeente waarin ik woon en de kans om met mijn mening bij te dragen aan
inzicht in wat voor mij belangrijk is.
Uit betrokkenheid bij de stad en zijn bestuur.
Uit betrokkenheid bij toekomst BoZ in breedste zin
Uit betrokkenheid met mijn omgeving/gemeente en om ambtenaren in hun vaak "ivoren toren"
terugkoppeling te geven over de gevolgen van hun beslissingen/daden.
Uit interesse in woonomgeving
uit interesse over wat er leeft in de gemeente
uit interesse voor onze gemeente
uit interrese en omdat ik mee wil kunnen denken en praten
Van belang dat de "Gemeente"de ervaringen en visie van haar inwoners verneemt
Vanwege betrokkenheid bij directe woonomgeving qua veiligheid en communicatie.
Vanwege mijn interesse in de stad, de leefomgeving en de bestuurszaken
Veel meegemaakt van Bergen op ZoomWat niet goed en ook niet doordacht / verdiept was.
vind het belangrijk dat burgers inspraak hebben
Vind het belangrijk mijn mening te geven over onderwerpen waar ik me bij betrokken voel of die direct
invloed hebben op mijn omgeving.
Vind het belangrijk om mijn mening kenbaar te maken. Belangrijk dat de gemeente zijn inwonenden van
de gem. BoZ anqenteert.
Vindt dit een prettige manier van burgerparticipatie en een goede manier om de gemeente te helpen bij
het bepalen van keuzes en nemen van besluiten.
voel me betrokken bij onze stad
Voel met betrokken bij de gemeente en haar inwoners
voel mij betrokken bij de gemeente waar ik woon
Voel mij graag betrokken bij bestuur van stad en gemeenschap
Voelt nuttig
Waarborgen dat niet alleen de mening uit de stad wordt gehoord.
Warme belangstelling voor wel en wee van de stad en door invullen mijn steentje bijdragen aan
verbeteringen
Weet graag wat er speelt en gebeurd in de omgeving.
Weet wat er speelt
weten wat binnen de gemeente leeft
weten wat er zoal speelt .
Weten welke onderwerpen spelen en waarover inwoners om hun mening gevraagd wordt, hopende dat
dit dan ook invloed heeft op de besluitvorming.
Wie iets te klagen heeft moet ook actie ondernemen. Samen oplossingen bedenken voor de problemen
werkt het beste.
Wij vinden goed en gezellig wonen erg belangrijk.
Wij vinden het zeer prettig het idee te hebben om in onze woonomgeving betrokken te zijn of te kunnen
raken bij zaken die ons direct/ indirect aangaan
wij willen betrokken zijn en mogelijk en rol spelen bij: veranderingen / verbeteringen / kritische punten
Wil af en toe wel meedenken
Wil betrokken worden en zijn bij stad!
Wil bijdrage leveren aan verbeteringen in de stad
Wil bijdragen aan een “gezonde” stad
wil de eventuele perikelen melden en eens kijken of er wat met de antwoorden van het burgerpanel
word gedaan
wil een betrokken burger zijn in de stad waar ik woon
Wil enigszins betrokken zijn.
Wil graag beïnvloeden / steentje bijdragen aan de leefomgeving.
Wil graag betrokken zijn bij de gemeente
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wil graag betrokken zijn bij mijn gemeente
Wil graag betrokken zijn en op deze wijze wellicht enig invloed hebben
Wil graag meedenken [2 keer genoemd]
wil graag meedenken en op de hoogteblijven.
Wil graag meedenken en wellicht iets veranderen waar mogelijk
Wil graag meedenken over zaken die ik interessant vind. Meer dan logisch dat gemeente in gesprek
gaat met inwoners, maar dan wel die inbreng serieus neemt. Zowel aan de voorkant, tijdens en aan het
eind van een proces. Daar ontbreekt het nog wel aan. Zoals bv. Roosendaal de nieuwe cultuurvisie
heeft ontwikkeld, vind ik wel een goed voorbeeld.
Wil graag op de hoogde blijven in mijn geboorte stad
wil graag op de hoogte blijven.
wil graag weten wat er speelt én mijn mening er over geven
wil meepraten over het wel en wee van de stad. Voor nu en in de toekomst
Wil mijn mening wel kenbaar maken
Wil weten waar de gemeente aan werkt
Wil weten wat er speelt en mijn mening geven
Wil weten wat er speelt in mijn woonplaats
Zeer geïnteresseerd in wel en wee van bewonersparticipatie. Vooral in het door de gemeente
achterwege laten van "verleiding van bewoners om in hun woonomgeving tot actie kunnen komen",
Creatieve productieve " doe dingen" worden door de gemeente enerzijds niet aangemoedigd via media
acties en anderzijds niet gefaciliteerd om in gestructureerde verband aan de slag te gaan. Teveel wordt
door de gemeente gedacht aan "consument leuke acties" in de Wijken.Te weinig aandacht voor
productieve doe dingen in en voor de Buurt. Ik wil naar " buurtmantelzorg via
CoöperatieveBuurtverenigigen.Goedkoper dan consumptieve wijkacties.
zinvol dat de gemeente feedback vraagt van zijn bewoners.
Zo kan ik iets betekenen voor mijn gemeente
Zodat ik mijn mening kan geven en hopelijk t woongenot kan verbeteren
Zodat ik op deze manier weet wat er speelt en zo ook mijn mening kan geven over bepaalde
onderwerpen.
Zodat mijn mening er toe doet en kan helpen voor de samenleving
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Bijlage 2 Redenen om niet lid te blijven van het Burgerpanel
Waarom bent u (waarschijnlijk) niet van plan om lid te blijven van het Burgerpanel?
 geen functie meer in adviesraad
 geen voorkeur
 Ik ga dit jaar verhuizen naar het buitenland. met name omdat ik wordt weggepest door buren die
denken dat ze alles bepalen omdat men daar al 40 jaar wonen. en zowel een
huisvestingsmaatschappij, politie als gemeente doen hier niets aan.
 Niet meer wonend in boz
 om reden dat ik ga verhuizen naar een andere gemeente
 Omdat ik geen meerwaarde ervaar.
 Zie geen resultaten
 Zinloos
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Bijlage 3 Opmerkingen en suggesties voor het Burgerpanel
Heeft u nog opmerkingen over of suggesties voor het Burgerpanel?
 inhoudelijke voorstellen zoals bijv. onlangs over het ophalen van plastic- ook ideeën blijven vragen aan
het panel over het welbevinden van de [hun] woonomgeving- ring om centrum belangrijk -stadscentrum
- waarvan de Gemeente het diepere oorzaak negeert - te weinig koopkracht inwoners-eenzijdig aanbod
- moet zich richten meer op de woonfunctie van de stad en ring + kunnen parkeren en bijv. hofjes.** De
binnenstad en ringcentrum heeft nl. een enorme troef qua aantrekkelijkheid voor gezinnen : de scholen
/ middelbare scholen!! Dus niet alles volproppen met appartementen voor alleenstaanden of ouderen
Een gemengde leefgemeenschap qua leeftijdopbouw.
 Aantal panelleden verhogen.
 Benut het vaker als gemeente
 Bij democratie hoort een kritische houding t.o.v. besturen e.d. door burgers of een afvaardiging daar
van en NIET achteraf staan te roepen
 Bij het Burgerpanel gaat het voor het merendeel om procedures.
 Bij de Gemeente Roosendaal heb ik op een afdeling gezeten waar ….[Noot redactie: naam verwijderd]
onderzoekster was. Is de ….[Noot redactie: naam verwijderd] die deze mail heeft verzonden nu
werkzaam in BoZoom ???
 Blijf mensen informeren over projecten die zijn opgestart. Dit hoor je vaak terug. Projecten worden
opgezet en omdat burgers niets meer horen, denken ze dat er niets meer mee wordt gedaan of dat er
een verkeerde investering is gedaan. Stuur verder minimaal 4 weken vooraf een uitnodiging voor een
bijeenkomst. Mensen hebben het druk, dus geef ze de gelegenheid om langs te komen. Het is nu
allemaal op een heel korte termijn, waardoor er ook minder animo is.
 Cadeautje voor de gemeente. Zoek een project ontwikkelaar, laat hem op de kaai een parkeergarage
bouwen en daarboven een open kaai. Parkeer probleem opgelost en je hebt een open kaai voor een
paar centen. Daarbij de belasting die de projectontwikkelaar moet betalen over de parkeerkaartjes is
weer een inkomstenbron voor de gemeente.
 dag en tijdstip van invullen vragenlijsten is afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare tijd.
 Dagen tijd en lengte onderzoek hangt af van wat handig n nodig is, dus daarom geen voorkeur
 De mogelijkheid om in geval de vooraf ingevulde antwoorden niet stroken met mijn visie er de kans is
om met een max. aantal karakters een toelichting te geven.
 De politiek, gemeenteraad moeten hier iets mee doen! B.v. plastic ophaal experiment was overbodig.
Mensen zijn bereid plastic zelf te brengen in containers voor plastic als deze voldoende beschikbaar
zijn!
 De vragen die gesteld werden over de centrumring waren voor een inwoner van buiten het centrum, en
al helemaal voor inwoners van bijvoorbeeld Halsteren, van betrekkelijke relevantie. Ik kom vanuit
Halsteren een of twee keer per maand op de centrumring, en mijn mening over de verkeerssituatie
staat in geen verhouding tot de mening van mensen die daar elke dag komen, resp. er wonen.
 De zeer ouderwetse ideeënbus kan wellicht aan deze vragenlijsten gekoppeld worden. Bij lastige
kwesties zou gevraagd kunnenw orden welke ideeen medeburgers hebben over dat specifieke
onderwerp.
 doe eens iets met de kastanjelaan bij de wouwsestraatweg wij hebben veel overlast van verkeer e.d.
 Doe iets met de antwoorden.
 Een hogere frequentie van het aantal onderzoeken. Panel breder betrekken bij vraagstukken.
 Er moet aan zoveel mogelijk burgers gevraagd worden om deel te nemen aan het Burgerpanel.
 gesubsidieerde wijkcommissies weer terug zoals vroeger. zodat de problemen per wijk door de
bewoners onder leiding van een commissie opgelost kunnen worden. Dan worden de mensen er nog
meer in betrokken voor oplossingen.
 graag inventarisatie van wensen van burgers t.a.v. wonen, de openbare ruimte, culturele voorzieningen,
tentoonstellingsbeleid van bv de Markiezenhof/het aantal evenementen, het horecabeleid,
geluidsoverlast
 Graag wil ik op de hoogte gehouden van de plannen die de gemeente heeft en daarover mijn mening
kunnen geven. Liefst alle onderwerpen die de bevolking direct aangaan.
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Handhaving van zoveel onderwerpen komt niets van terecht! o.a. parkeren buiten de ring van het
centrum, snelheidsovertredingen, meerdere geluid van brommers, autos, scooters e.d.
Heb er nog te weinig ervaring mee om hier over te oordelen
HELAAS ZIEN VOORAL JONGEREN ER HET NUT NIET VAN IN OF NEMEN DE TIJD NIET OM ER
ZICH IN TE VERDIEPEN. DIT KOMT BIJ ONS BIJ DE WIJKCOMMISSIE BINNEN.
Het is goed om steeds ruimte te laten om antwoorden te kunnen nuanceren, of kracht bij te zetten of
uitgebreider te verklaren.Het is af en toe te zwart/wit (geen grijstinten mogelijk).
het is mij op gevallen dat toezeggingen door medewerkers van de gemeente niet altijd worden
uitgevoerd. Het gaat dan vaak over simpele dingen die geen discussie waard zijn maar belangrijk zijn
voor de vragensteller en de geloofwaardigheid van de gemeente.
Het ontbreekt te vaak aan een terugkoppeling naar het panel over hoe de inbreng gebruikt is en wat de
afwegingen waren om iets wel of niet over te nemen.
Het zou wat mij betreft wel iets vaker ingezet mogen worden.Afgelopen jaar maar iets van 3 of 4
vragenlijsten ontvangen/ingevuld.
Hou je vragen neutraal en open. Ik lees te vaak de door de opsteller(s) gewenste antwoorden in de
vragen.
Houd bij het maken van vragen er rekening mee dat inwoners niet goed genoeg op de hoogte kunnen
zijn van het onderwerp waarover fragen worden gesteld. Dat betekent mijn inziens dat vragen soms
opgeknipt moeten worden. Niet alles in een keer vragen. Lang niet elke bewoner heeft hetzelfde beeld
op zijn netvlies bij een vraag. Dat vertroebelt resultaten en maakt interpretatie moeilijker. Vaak worden
onderwerpen aan de bevoliking voorgeleid waarover zijn dat in een kwartier Vanwalleghem mogen
vinden. En dat terwijl ambtenaren in het stadskantoor soms vele maanden over een onderwerp
nadenken en praten en tot een eindoordeel komen.
houdt het vooral nederlands, niet iedereen is goed in de engelse taal.
ik denk dat er nog meer zaken zijn waar burgers (en zeker ik /wij) iets over kwijt willen aan onze
bestuurders
Ik heb aangegeven dat het dagdeel er voor mij niet toe doet omdat ik maar voor 1 optie kon
kiezen.Maar eigenlijk is voor mij de ochtend en middag het best passend.Wanneer dat zelden voor
komt kan het evt ook een keer s avonds.Dit wilde ik even laten weten.
Ik hoop in de toekomst zeer zeker meer aanwezig te kunnen zijn ...Ivm ziekenhuisopnames of herstel
was dit het afgelope jaar niet mogenlijk ...Ik wens u allen succes toe
ik vindt het bedroevend dat er voordering woorden gemaakt maar dan moet je ze ook uitvoeren een
voorbeeld de container moet op je eigen erf staan
Ik vindt het jammer dat met het buregerpannel mensen reageren over onderwerpen waar ze niets van
kunnen weten. Als je niet blind bent dan weet je niet hoe dat is en waar iemand tegen aan loopt, dat
zefde geld voor gehandicapt en hulpbehoefend zijn of niet. Van daar dat ik het een hele slechte zaak
vind dat de dat de gehandicaptenraad op geheven is, een gemiste kans om mensen aan het woord te
laten die deskundig zijn.
ik voel me serieus genomen, er wordt echt iets gedaan met de meningen van het panel. een voorbeeld
is de plasticzakken gescheiden afval. bedankt hiervoor.
Ik weet niet meer wat ik heb opgegeven als interesse
ik zou willen dat bleek dat er iets met de uitslag van de enquetes is gedaan. Zodat het geen wassen
neus is.(schijnbetrokkenheid)
in heel Lepelstraat staat 1 brievenbus en 1 flappentap, in Halsteren weet ik bij de Primera een bus en
een flappentap. Meestal enkel biljetten van 50 euro. Irritant omdat je eerst geld moet wisselen en de
winkels daar niet op zijn berekend. Ik ben mobiel, maar driekwart van Lepelstraat echt niet. Winkels
worden in groepen gevestigd buiten Lepelstraat, bussen rijden 1 keer per uur, niet s avonds, niet op
zondag. als een nieuwe supermarkt wil komen, zet die dan aan de rand van Lepelstraat, parkeerplaats
genoeg en de mensen kunnen hem ZELF bereiken.
Is het Burgerpanel wel een goede afspiegeling van de bevolking? Zijn bepaalde groepen
ondervertegenwoordigd?
Is het niet verstandig om meer deelonderzoeken te doen via burgerpanel, dus in beleidsvormend
voortraject. Nu lijken de onderwerpen aan de orde te komen vlak voor besluitvorming ni B&W of
gemeenteraad. Nu krijgt het haast de suggestie van een referendum...is de burger het er ook mee
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eens? Het kan beter de status van een peiling van meningen en ideën hebben in de
beleidsvoorbereiding.
Ja sneller terugkoppelen en in gewone spreektaal vertellen wat er met de resultaten (niet) is gedaan.
Wat is het ambtelijk advies geworden? wat wordt er voorgelegd aan de politiek. Het mag allemaal wel
wat spannender in de vraagstelling en onderwerp keuze.
Ja. een Buiten Beter melding duurt maanden voor ik een antwoord krijg, soms niks.
Laat eens ruimte om alternatieve vragen of meningenToe te voegen Ja of nee antwoorden is wat
ouderwets
maak het burgerpanel een doorsnede van de stad, het aantal allochtonen is niet in overeenstemming
met het percentage inwoners.Ook meer jeudige leden erbij
Maak het ook mogelijk om zelf op een forum over dingen tebeginnen en hou die bijeenkomsten eens op
tijden dat niet alleen de mensen die al met pensioen zijn kunnen
Maak in de onderzoeken onderscheid tussen leeftijdscategorien.
Maak voor u zelf als gemeente eens een overzicht tussen de mening van een inwoner die geboren en
getogen is in de gemeente en de zogenaamde importburger. ook de laatste groep heeft een mening en
deze wordt slecht gehoord maar ook vooral slecht verwoord in de gemeente.Als men met carnaval
zonder gordijn loopt, krijgt men al kritiek zeg maar....
Meer bekendheid aan het burgerpanel geven om meer geïnteresseerden aan te trekken. Weinig
burgers weten van het burger panel af.
meer bekenheid geven,daardoor meer deelnemers = juister beeld krijgen van wat er leeft.
Mensen tussentijds de mogelijkheid geven om onderwerpen aan te passen/door te geven. Evt een
community/inlog? Samen discussieren, buiten bijeenkomsten om? Waar je ook info leest over stand
van zaken etc. Ik ben verhuisd en ik zou ook hierop graag eea aanpassen.
misschien vaker een open vraag toevoegen, om een eigen, uniek antwoord op een bepaalde kwestie te
kunnen verwoorden.
moeten veel meer mensen aan meedoen , dan krijg je een gedragen besluit ...het besluit om te
stoppen met plastic inzamelen aan huis valt niet goed bij aardig wat mensen
Mogelijkheid creëren voor deelnemers om onderwerpen in te brengen.
Neem ons serieus en gebruik dit medium niet om alleen informatie op te halen, maar doe er ook iets
mee.
Om te voorkomen dat het burger panel wordt gezien als een (klein) select gezelschap die specifiek voor
een bepaald onderwerp wordt geraadpleegd is het belangrijk dat het burger panel bestaat uit mensen
uit de hele brede bevolking van Bergen op Zoom. Meer inspanningen van de gemeente om dit te
bereiken zijn zeker welkom. Het burgerpanel mag meer gaan leven in de gemeente Bergen op Zoom,
dus goed onder de aandacht brengen. Bij een goede uitstraling van het burgerpanel naar de diverse
disciplines (bevolking, gemeenteraad/politiek, B&W, en ambtenaren) is de kans groter dat steeds meer
bewoners mee gaan doen.
Op de hoogte houden wat er met de resultaten gedaan wordt. zal moeilijk tot onmogelijk voor jullie zijn.
Meestal is het niet één op één terug te herleiden en het lijkt met niet efficiënt om daar tijd in te stoppen.
Met die tijd kunnen we ons beter bezig houden om het werkelijke resultaat tot uitvoering te brengen.
P.s misschien wel goed om aan te geven tot waar de resultaten komen/gaan (college voorstel beleid,
raads onderbouwing bij behandeling x) of zo iets.
Op dit moment niet.
Plaats op de gemeentelijke paginas een oproep om aan te melden voor het burgerpanel en herhaal dit
maandelijks.
probeer een reflectie te vinden voor de grootste gemene deler
probeer nog meer inwoners erbij te trekken zodat de enquetes een representatief karakter
hebben/krijgen
Probeer ook de mening te peilen van burgers die niet betrokken genoeg zijn om zich aan te melden
voor het panel, of er gewoon niet van afweten. Die mening is goed mogelijk flink afwijkend van die van
een panellid.
Probeer wees fietsen bij de Dirk al heel lang verwijderd te krijgen maar lukt me niet!
Regelmatig wat kortzichtig gedoe en praktise kennis, in belang van ons bergen, vooral in het verleden.
Ook kort geleden.
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Snellere terugkoppeling van de resultaten, zowel naar de deelnemers als ook in de media ( getuigt van
slagvaardigheid en transparantie)
Soms heb ik een antwoord in gedachten, maar staat er niet bij .
Stuur raadsstukkem van algemeen belang ook aan het burgerpanel ter info zodat zij
gemeenteraadsleden hierop kunnen aanspreken
terugkoppeling over de resultaten en vervolgacties verdienen verbetering
u kunt mogelijk informatie vragen aan burgers over komende zaken, zoals de uitbreiding biomoer,
verplaatsen windmolens, invulling Ster, meer camera bewaking centrum, invulling centrum enz
uitslagen in de Bode plaatsen .
Vaak kun je alleen maar ja of nee antwoorden.Waarom kun je als lid geen toelichtingen kwijt.Dat mis ik.
vaak relatief korte tijd om antwoorden in te sturen. Ben je een paar dagen niet in beeld (op reis, ziek of
gewoon erg druk) dan mis je de sluitingstijd. Om de resultaten te communiceren wordt wel de tijd
genomen. Het geven van de resultaten kan heel snel en omdat het altijd belangrijke onderwerpen zijn,
kunnen eventuele acties snel bepaald wirden en dan ook worden gecommuniceerd.
verbod voor vrachtverkeer en het veel te hard rijden van autos in de Van Dedemstraat
Verdeel het over alle wijken en dorpen!
Vernieuwing van locaties die leeg staan of snellere vergunning verlening in HALSTEREN!
Via gemeenschappelijk Opbouwwerker van Gemeente,Stadlander en Wijzijn + proberen mensen uit
buurten (elke Wijk kent vele eigensoortige buurten ) vooral vrouwen vragen lid te worden samen met
een vriendin lid te worden van het panel. Uit sommige buurten " durven" mensen moeilijk in hun eentje
te actie te komen. Daarom!!. De taal van "eigen verantwoordelijk en de burger moet zelf initiatief
nemen" gaat in vele buurten niet op. Je wordt daar eerder als uitslover bestempeld. En dat wil je niet
kan je niet verdragen.Komende 4 jaar op naar hier en daar een begin maken met
CoöperatieveBuurtverenigingen. Bevorderd mogelijk politie belangstelling voor zelfwerkzame buurten
zonder dwang van bovenaf.Coöperaties in buurten bevorderen gevoel van buurtveiligheid buurt, is
voorbeeld voor kinderen etc. Mensen in een buurt leren elkaar eter kennen.
Vind vragen erg onpersoonlijk gesteld waarschijnlijk doen jullie de enquete s niet zelf
Voorafgaand aan bijeenkomsten gaarne voldoende en tijdige informatie om je te kunnen inlezen.
Anders heeft een bijeenkomst weinig zin.
Vooral duidelijk zijn naar bewoners toe.En niet de boel voor de gek houden om plannen door te
zetten.B.V. Iets weg zetten en zeggen dat het tijdelijk is als het jaren blijft staan.
Voorlopig nog niet.
Vragen die voor iedereen duidelijk zijn
Wanneer gaan jullie eindelijk eens starten met vragenlijsten met een vrij opmerkingenveld aan het
eind?? Meerdere keren aangegeven maar gebeurt steeds niet. Ik weet (als onderzoeker) dat het veel
tijd kost input uit vrije velden te verwerken maar het is de enige manier om te nuanceren of aan te
vullen als er naar mijn mening vragen ontbreken!
Wanneer ik geen bijeenkomsten hoef miet ik daar toch onderwerpen voor kiezen.
wanneer je saverpas niet meer werkt hier sneller op gereageert moet worden. vijf werkdagen is echt te
lang zeker wanneer je van een ondergrondse container gebruikt moet maken. kan veel sneller met een
aparte button op de inzamelingssite van de gemeente
Zelf heb ik het idee dat het burgerpanel niet zo bekend is onder de inwoners van BoZ. Een regeltje bij
de gemeente berichten in de krant wordt vaak over het hoofd gezien. Wellicht is het, ondanks de
kosten, toch nog een keer iedereen persoonlijk te benaderen. Ik spreek veel mensen en ze hebben
nooit van het Burgerpanel gehoord.
Zijn er bijeenkomsten waar meningen gedeeld worden. Los van online forums.
ZOrg dat het burgerpanel bestaat over een doorsnede van de Bergse bevolking. Ik denk dat dan de
uitslag van het plastic ophalen anders was afgelopen.
zou graag meer bij besluiten van de gemeente raad betrokken willen worden
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