
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie (gemeenteraadsverkiezingen) 
 

 

 2018 2022 

Tevreden over mate waarin u 

betrokken wordt 4,4 4,7 
De gemeente is vroeg genoeg met 

omwonenden in gesprek gegaan 4,0 3,8 
Communicatie van gemeente is 

begrijpelijk 4,6 4,5 
Communicatie van gemeente is 

volledig 4,1 4,0 
Samen met bewoners zijn 

alternatieven overwogen 3,6 3,1 
 
 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek onder 7.361 eigenwoningbezitters uitgevoerd via het  

Eigen Huis Ledenpanel en een onderzoek van KiesKompas,  

uitgevoerd van 28 januari 2022 t/m 23 februari 2022. 

Conclusies 

• Meer dan de helft van de eigenwoningbezitters 

heeft te maken met een project dat het aanzien 

of karakter van de buurt verandert. 

• De mate waarin bewoners betrokken worden, 

wordt door de bewoners met een onvoldoende 

beoordeeld. 

• Betrokkenheid hoeft in de ogen van bewoners 

niet intensief te zijn: informeren en raadplegen 

is het belangrijkst. 

• Ten opzichte van 2018 is het oordeel over de 

mate van betrokkenheid iets verbeterd, maar als 

doorgevraagd wordt dan blijkt dat op onderdelen 

het oordeel ten opzichte van 2018 verslechterd 

is. Hierbij vallen het op tijd betrekken bij de 

plannen en het samen met de bewoners 

overwegen van alternatieven het meest op als 

zaken die nog slechter beoordeeld worden dan 

vier jaar geleden.gebruikt om aandacht te 

vragen bij lokale (politieke) partijen voor het 

vraagstuk van participatie en een oproep om 

hier in de komende raadsperiode (meer) werk 

van te maken. 

Achtergrond 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de 

gemeenteraadverkiezingen plaats. Dit is het moment 

voor inwoners van gemeenten om invloed uit te 

oefenen op het lokale beleid voor de komende vier 

jaar. Om die keuze goed te kunnen maken is het van 

belang dat lokale politieke partijen verantwoording 

afleggen over het gevoerde beleid in de afgelopen 

periode en duidelijk maken wat hun plannen zijn 

voor de toekomst. 

 

Een belangrijk onderwerp in de gemeentelijke 

politiek is participatie: hoe gaat de gemeente met 

haar burgers om? Worden deze bij besluiten over de 

leefomgeving serieus betrokken? Vier jaar geleden 

heeft Vereniging Eigen Huis hier onderzoek naar 

gedaan. De resultaten waren niet goed. Alle 

aanleiding om dit onderzoek te herhalen om vast 

stellen of het inmiddels beter gaat met de 

participatie op lokaal niveau. De resultaten worden 

gebruikt om aandacht te vragen bij lokale (politieke) 

partijen voor het vraagstuk van participatie en een 

oproep om hier in de komende raadsperiode (meer) 

werk van te maken. 

“Gemeentes doen toch wat ze 

willen. Luisteren niet naar de 

bewoners, partij belang en grote 

massa stallen gaat voor de 

bewoners.” 

“Misschien door corona 

maar over de voortgang 

van de besproken 

projecten is mij niets 

bekend.” 

“Ook de gemeenten gaan steeds meer over om informatie 

(alleen) digitaal te verstrekken en realiseren zich kennelijk niet 

dat ze daarmee een groot aantal inwoners buiten spel zetten.” 

“De gemeente heeft 

ooit eerdere afspraken 

met de wijk gemaakt 

en is er nu totaal aan 

voorbij gegaan” 

“Gemeenten moeten beseffen dat ze in feite 

in dienst zijn van de burgers. Ze worden ook 

door de burgers betaald ( via de belastingen). 

Als dat goed doordringt zal de instelling van 

de ambtenaren mogelijk veranderen.” 

“weinig tot geen 

inspraak plannen 

lagen vast en 

konden niet 

veranderd worden.” 

“Het is een zeer bekend 

fenomeen in Hilversum: 

bewoners voelen zich 

niet gehoord. De 

inspraakprocedure is een 

spel voor de buhne” 

“Voor de verkiezingen altijd veel 

beloftes die later loos blijken te zijn.” 


