
34% 28% 37%

In januari/ februari 2022 konden inwoners uit Elburg meedoen aan het 2e  onderzoek.

Deze ging over de gemeenteraadsverkiezingen, het beschermd stadsgezicht en uw vraag

naar informatie over duurzaamheid. 482 mensen hebben de vragenlijst compleet ingevuld.

Hiermee kunnen we betrouwbare en nauwkeurige conclusies trekken. Hieronder ziet u de

belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen.

Tweede onderzoek gemeente Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen
Weet u wat de gemeenteraad doet? 

Controleren
Beleid maken

Besluiten nemen

Vergaderen

Woning(bouw)

Volksvertegenwoordiging / -behartiging
Financiële zaken regelen

Wilt u aangegeven of u het eens of oneens bent met onderstaande stelling?  
Ik heb invloed op wat er in de gemeentelijke politiek gebeurt

(Zeer) eens Niet eens/ niet oneens (Zeer) oneens Weet ik niet/ geen mening

Welke onderwerpen moeten volgens u aan de orde komen tijdens het verkiezingsdebat?

(Betaalbare) woningbouw
Zondagopening

VeiligheidZorg

Duurzaamheid

Jeugd(zorg)

Verkeer

Is er iets dat u alvast wilt meegeven aan de nieuwe gemeenteraad?
Een paar genoemde antwoorden

"Luisteren en rekening
houden met de inwoners

van de gemeente"

"Meer groen in de wijk"

"Oplossing winkel-
openstelling op zondag"

Hoe groter het woord, hoe vaker het genoemd is



Wilt u aangegeven of u het eens of oneens bent met onderstaande stelling?  
Ik vind het goed als delen van het gebied gewijzigd worden, ook als daardoor het stadsgezicht

verandert

Beschermd stadsgezicht

2b

Niet eens/ niet oneens Weet ik niet/ geen mening(Heel erg) oneens(Heel erg) eens

48% 17% 34%

24% 11% 64%

39% 16% 41%

34% 18% 44% 4%

4%

Gebied 1

Gebied 2a

Gebied 2b

Gebied 3

2a

1

3



Op welke manier ontvangt u het liefst informatie?
Top 3

Informatiebehoefte duurzaamheid

Wat gebeurt er met de resultaten?

Nieuwsbrief

49%

Online informatiesessies over
specifieke onderwerpen

30%

Fysieke informatieavonden over
specifieke onderwerpen

17%

Warmtepompen Algemene informatie over
duurzaamheid

Energie besparen

43% 39% 34%

Over welke onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid wilt u meer weten?
Top 3

De vragen voor het verkiezingsdebat zijn de afgelopen weken gebruikt bij de debatten in

de gemeente. De rest van de opgehaalde informatie sturen we naar de nieuw gekozen

raadsleden.

Voor het beschermd stadsgezicht gaan we in 2022 een gebiedsvisie schrijven.  De

resultaten van het inwonerpanel neemt de gemeente mee bij het maken van die visie.

De komende tijd gaat u zeker meer over de visie horen.

We gaan onze voorlichting richten op de onderwerpen die u heeft voorgesteld.  En

gebruiken de hulpmiddelen die u prettig vindt.  We zullen dus meer met nieuwsbrieven

gaan werken.


