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Hoofdstuk 1 Inleiding en methode 

1.1 Waarstaatjegemeente 

Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties 

heeft de gemeente West Betuwe een Waarstaatjegemeente  onderzoek uitgevoerd. Gegevens 

van de burgerpeiling worden gepresenteerd via www.waarstaatjegemeente.nl, een website van 

VNG Realisatie. 

 

De Benchmark Waarstaatjegemeente.nl 

Op het platform Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten hun prestaties inzien en 

vergelijken met andere gemeenten op een groot aantal maatschappelijke thema’s. Hiervoor 

kent het platform verschillende perspectieven. Eén van de perspectieven is het 

belevingsperspectief waar de modelvragenlijst burgerpeiling en de aanvullende modules deel 

van uitmaken.  

 

In dit rapport is voor een vergelijking gekozen met drie referentiegroepen bestaande uit een 

groep gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse (niet stedelijk)1, een groep gemeenten in de 

grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners2 en een groep gemeenten in de grootteklasse 

van 50.000 tot 100.000 inwoners.3 De gemeente West Betuwe telde op 1 januari 2020 51.219 

inwoners. Het betreft gemeenten die in het jaar 2019 een burgerpeiling hebben uitgevoerd. 

Over 2020 zijn er op dit moment nog beperkt resultaten beschikbaar.   

We raden aan om op een later moment zelf vergelijkingen te maken, gebruikmakend van de 

benchmarkmogelijkheden van waarstaatjegemeente.nl.  

 

Aan de hand van vier maatschappelijke thema’s wordt gekeken in hoeverre de inwoners 

tevreden zijn over verschillende aspecten van de gemeente. De vier maatschappelijke thema’s 

zijn: 

1. Leefklimaat (inclusief veiligheid) 

2. Relatie inwoner - gemeente 

3. Gemeentelijke dienstverlening 

4. Welzijn en zorg (inclusief gezondheid) 

 

Modelvragenlijst burgerpeiling  

De modelvragenlijst stelt als doel een relatie te leggen tussen enerzijds sociale buurt- en 

persoonskenmerken en anderzijds de beleving van de leefomgeving en de mogelijkheden en 

behoefte van de inwoner om bij te dragen aan buurtparticipatie, burenhulp, vrijwilligerswerk en 

mantelzorg. De burgerpeiling vraagt inwoners naar hun mening over de zorg voor de woon- en 

leefomgeving, het betrekken door en samenwerken met de gemeente en de mogelijkheden om 

volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  

 
1 Referentiegroep gemeenten met stedelijkheidsklasse ‘niet stedelijk: Borsele, Buren, Eijsden-Margraten, 
Roerdalen, Tholen, Veere 
2 Referentiegroep gemeenten 25.000-50.000 inwoners: Albrandswaard, Duiven, Eijsden-Margraten, Tholen, 

Buren, Heemstede, Langedijk, Dalfsen, Nieuwkoop, Sint-Michielsgestel, Diemen, Bergen (NH.), Halderberge, 

Boxtel, Bernheze, Deurne, Coevorden, Castricum, Gorinchem, Moerdijk, Hellevoetsluis, Huizen, Etten-Leur, 

Soest, Ridderkerk, Lingewaard, Noordoostpolder 
3 Referentiegroep gemeenten 50.000-100.000 inwoners: Kampen, Krimpenerwaard, Heerhugowaard, 

Doetinchem, Almelo, Hengelo 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Er is specifieke aandacht voor de mate waarin de gemeente slaagt aan te sluiten bij de 

leefwereld van inwoners. Het onderzoek neemt niet zozeer de regels en de bureaucratie als 

uitgangspunt, maar de mate waarin de gemeente meebeweegt met de wensen en behoeften 

van haar inwoners. De resultaten van de burgerpeiling bieden concrete aanknopingspunten voor 

handelingsperspectieven. 

1.2 Steekproef en respons 

In juli 2020 heeft de gemeente West Betuwe op aanwijzing van BMC een steekproef van 2.400 

inwoners (van 18 jaar en ouder) een brief gestuurd met het verzoek deel te nemen aan het 

onderzoek. Men kreeg het verzoek de vragenlijst online in te vullen of de meegestuurde 

schriftelijke versie in te vullen en te retourneren. Uiteindelijk hebben 733 inwoners de 

vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Hiervan waren er vijf die niet aan de eisen voldeden (dit 

betreft met name het aantal ingevulde vragen). Dit resulteerde in een netto respons van 728 

respondenten (30,3%). 

 
Tabel 1 Respons 

 Aantal % 

Verzonden 2.400 100% 

Beantwoord via papieren vragenlijst 540 22,5% 

Beantwoord via online vragenlijst 193 8,0% 

Totaal bruto respons 733 30,5% 

Aantal vragenlijsten dat niet voldeed aan de eisen 5 0,2% 

Totaal netto respons 728 30,3% 

1.3 Vragenlijst 

De Benchmark Waarstaatjegemeente.nl werkt met een standaardvragenlijst. Deze vragenlijst is 

door VNG Realisatie vastgesteld en gevalideerd. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 90 open en 

gesloten vragen of stellingen. De vragenlijst is inclusief de aanvullende modules ‘hostmanship’, 

‘samenredzaamheid’ en ‘tevredenheid met het leven’. De gemeente West Betuwe heeft zelf 

enkele eigen vragen aan de standaardvragenlijst toegevoegd. Om de tevredenheid van de 

dienstverlening van het team Publiek te meten en ook de waardering te toetsen van een nieuwe 

thuisservicemogelijkheid (thuis aanvragen en bezorgd krijgen van rijbewijs, identiteitskaart of 

paspoort).  

1.4 Analyse 

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd. Dit betekent dat de verhoudingen naar leeftijd 

worden teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhouding, zoals bekend bij het CBS. 

Onder- en bovengemiddelde groepen worden dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn 

de resultaten representatief voor de gehele gemeente. 

 

Bij alle stellingen staat de antwoordmogelijkheid 'weet niet/niet van toepassing'. Dit kunnen 

inwoners aankruisen als ze geen oordeel over het onderwerp kunnen geven. Deze antwoorden 

zijn voor het merendeel van de figuren buiten de analyse gehouden. Alleen daar waar relevant 

worden de uitkomsten op deze antwoorden weergegeven.  

 

Wanneer percentages niet optellen tot 100% is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van 

afrondingsverschillen of van de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven. 
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Hoofdstuk 2 Algemene tevredenheid 

In figuur 1 ziet u overzichtelijk op een rij hoe de inwoners van uw gemeente op de verschillende 

thema’s scoren. De woon- en leefomgeving (hoe prettig men woont in de buurt en de zorg 

hiervoor van de gemeente) en de digitale dienstverlening ontvangen de hoogste cijfers. De zorg 

van de gemeente voor woon- en leefomgeving en alle inspanningen van de gemeente voor haar 

burgers krijgen de laagste cijfers. In de volgende hoofdstukken worden de resultaten per thema 

weergegeven. 

 

Figuur 1 Rapportcijfers per thema 

 
 

Tabel 2 Rapportcijfers per thema  

 
2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? 8,1 8,3 8,0 8,0 

Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor 

uw woon- en leefomgeving? 
6,4 6,7 6,7 6,7 

Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente 

inwoners en organisaties betrekt en de 

samenwerking zoekt? 

7,5 6,2 6,1 6,1 

Hoe waardeert u - over het algemeen - de 

dienstverlening van uw gemeente? 
7,3 6,8 6,8 6,8 

Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale 

faciliteiten van de gemeente? 
8,0 6,9 6,9 7,0 

Hoe waardeert u de communicatie en voorlichting 

vanuit de gemeente? 
6,5 6,7 6,7 6,7 

Hoe waardeert u de inspanningen van uw 

gemeente om kwetsbare burgers volledig te laten 

deelnemen aan de maatschappij? 

6,5 6,6 6,6 6,7 

Hoe waardeert u alle inspanningen van uw 

gemeente voor haar burgers?  
6,4 6,7 6,7 6,7 
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Hoofdstuk 3 Woon- en leefomgeving 

3.1 De kwaliteit van de buurt 

In dit hoofdstuk leest u hoe uw inwoners denken over hun woon- en leefomgeving. Dit betreft 

de thema’s kwaliteit, veiligheid, onderhoud, verbeteringen in de buurt, de gezamenlijke inzet 

van de gemeente en inwoners, voorzieningen en de leefbaarheid. 

 

In onderstaande figuur ziet u in hoeverre de respondenten zich fijn voelen in hun buurt, in het 

algemeen en in relatie tot de sociale omgang. De meeste respondenten voelen zich thuis in de 

buurt (92%) en zeggen dat zij niet zo snel zouden weggaan uit hun buurt (76%). Het aspect 

dat het minst positief beoordeeld wordt, betreft de mate waarin buurtbewoners voor elkaar 

klaar staan. 65% vindt dat dit het geval is. Deze resultaten zijn iets positiever dan de resultaten 

in de referentiegroepen. 

 

Figuur 2 Meningen over de kwaliteit van de buurt 

 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

Ik voel me thuis in deze buurt 

 

Ik zou niet zo snel weggaan 

uit deze buurt 

 

Buurtbewoners gaan op een 

prettige manier met elkaar 

om  

Buurtbewoners staan altijd 

voor elkaar klaar 
 

 
Tabel 3 Meningen over kwaliteit in de buurt (% (helemaal) mee eens) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Ik voel me thuis in deze buurt  92% 87% 88% 87% 

Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt  76% 75% 74% 72% 

Buurtbewoners gaan op een prettige manier met 

elkaar om  
82% 76% 76% 77% 

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar  65% 61% 60% 59% 
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Figuur 3 Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen? (%) 

 

 
Tabel 4 Ervaren betrokkenheid in de buurt (% bij bijna iedereen/bij de meeste mensen wel) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw 

buurt wonen?  
43% 45% 44% 39% 

 

3.2 Veiligheid en overlast 

In deze paragraaf gaan we in op de ervaren veiligheid en overlast. Hieronder ziet u hoe veilig de 

inwoners zich in hun eigen buurt voelen. 91% voelt zich altijd of meestal veilig in de eigen 

buurt. Dat is een iets groter aandeel dan gemiddeld in de referentiegroepen.  

 

Figuur 4 Voelt u zich veilig in uw buurt?  

 

 
Tabel 5 Ervaren veiligheid in buurt (% altijd/meestal) 

 

2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Voelt u zich veilig in uw buurt? 91% 88% 84% 89% 
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Het gevoel van veiligheid heeft een sterke relatie met overlast in de buurt. In onderstaande 

figuur ziet u in hoeverre de respondenten overlast van hun buurtbewoners ervaren. 8% ervaart 

(heel) veel overlast, 17% niet veel/niet weinig en 75% ervaart weinig of geen overlast van hun 

buurtbewoners. In West Betuwe ervaren inwoners in iets sterkere mate overlast van hun 

buurtbewoners dan gemiddeld in de referentiegroepen.  

 

Figuur 5 In welke mate ervaart u overlast van uw buurtbewoners? (%) 

 

 
Tabel 6 Ervaren overlast van buurtbewoners (% (heel) veel) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

In welke mate ervaart u overlast van 

buurtbewoners? 
8% 7% 7% 6% 

 

Veiligheid kan daarnaast ook betrekking hebben op het verkeer. Aan de inwoners is daarom ook 

gevraagd of er sprake is van onveilige verkeerssituaties. U ziet de antwoorden in onderstaande 

figuur. 45% van de respondenten ervaart zelden tot nooit onveilige verkeerssituaties, 36% 

ervaart dit soms en 18% van de respondenten ervaart het vaak.  

 

Figuur 6 Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt? (%) 
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Tabel 7 Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeersituaties in uw buurt? (% vaak/soms) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe vaak heeft u te maken met onveilige 

verkeerssituaties in uw buurt? 
54% 58% 57% 59% 

 

3.3 Onderhoud 

Naast de sociale kwaliteit en veiligheid, is ook de fysieke omgeving en de mate waarin deze 

goed onderhouden wordt van belang. In onderstaande figuur ziet u terug hoe tevreden de 

respondenten zijn over het onderhoud van de buurt. De stelling over de mate waarin er dingen 

in de buurt kapot zijn, scoort het best. Het merendeel (73%) is van mening dat er in hun buurt 

weinig tot geen dingen kapot zijn. De stellingen over het onderhoud van het groen (26% 

(helemaal) oneens) en de bestrating (27% (helemaal) oneens) scoren het minst goed. Ook in 

vergelijking met de referentiegemeenten oordelen de inwoners van West Betuwe kritischer over 

deze aspecten.  
 

Figuur 7 Onderhoud (%) 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

Perken, plantsoenen en 

parken in mijn buurt zijn 

goed onderhouden  

Wegen, straten, paden en 

trottoirs in mijn buurt zijn 

goed begaanbaar  

In mijn buurt zijn weinig tot 

geen dingen kapot 

 

Mijn buurt is schoon 

 

 
Tabel 8 Onderhoud (% (helemaal) mee eens) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn 

goed onderhouden 
50% 54% 55% 57% 

Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt 

zijn goed begaanbaar 
54% 56% 62% 66% 

In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot 73% 75% 75% 75% 

Mijn buurt is schoon 63% 66% 64% 61% 
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3.4 Verbeteringen in de buurt 

In onderstaande figuur vindt u terug in hoeverre de respondenten van mening zijn dat de buurt 

op de drie voorgaande thema’s (sociale kwaliteit, veiligheid en onderhoud) voor- of achteruit is 

gegaan. 61% is hier neutraal over (men constateert geen verandering), 16% vindt hun buurt 

(enigszins) vooruitgegaan, 22% (enigszins) achteruit. Ook in de referentiegroepen is het 

aandeel inwoners dat achteruitgang constateert groter dan het aandeel inwoners dat de buurt 

erop vooruit ziet gaan.   

 

Figuur 8 Is de buurt voor- of achteruitgegaan? (%) 

 
 
Tabel 9 Is de buurt voor- of achteruitgegaan? (% duidelijk/enigszins vooruit/achteruit gegaan) 

 2020 
West 

Betuwe 

Niet 
stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren 

vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven? 

(% duidelijk/enigszins vooruitgegaan) 

16% 15% 16% 17% 

Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren 

vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven? 

(% duidelijk/enigszins achteruitgegaan) 

22% 22% 21% 21% 
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In een open vraag bij deze burgerpeiling hebben de respondenten aangegeven op welk vlak nog 

verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Veel respondenten 

hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hier verbeterpunten aan te dragen. Alle 

antwoorden zijn geanalyseerd.  
 
Tabel 10 Top 17 geopperde verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid   

 Thema Frequentie4 

1 
Onderhoud van groen 106 

2 
Onderhoud van wegen, stoepen en bermen (losliggende tegels, schuine stoepen) 59 

3 
Snelheidsovertredingen/te hard rijden, met name in 30km-zones  51 

4 
Parkeeroverlast 43 

5 
Voorziening kinderen/jongeren (onderhoud) 31 

6 
Afvaloverlast 29 

7 
Handhaving 21 

8 
Overlast verkeer (intensiteit/vrachtwagens) 20 

9 
Geluidsoverlast 14 

10 
Overlast van hondenpoep 14 

11 
Aanpassen verkeerssituatie, onderhoud t.b.v. verkeersveiligheid 13 

12 
Overlast van jongeren 15 

13 
Meer/andere verlichting  10 

14 
Onderhoud tuin door bewoners zelf 9 

15 
Meer recreatiemogelijkheden voor volwassenen 9 

16 
Behoefte supermarkt/winkels 7 

17 
Groter aanbod woningen  7 

 

We zien daarin een aantal thema’s frequent terugkomen: 

• Opvallend vaak worden verbeterpunten genoemd die betrekking hebben op de 

groenvoorziening. Volgens sommige respondenten is meer aandacht voor aanleg en 

onderhoud van plantsoenen gewenst. Veel respondenten vinden dat onkruid vaker gewied 

moet worden en struiken vaker gesnoeid. Daarnaast is een aantal respondenten van 

mening dat te grote bomen gekapt of gesnoeid moeten worden. Sommige respondenten 

hebben behoefte aan meer groen, zoals bijvoorbeeld bloembakken. Meermaals wordt 

benadrukt dat het groenonderhoud voorheen beter was dan het nu is.  

• Een verbeterpunt dat soms in één adem genoemd wordt met het groenonderhoud is het 

onderhoud van wegen, straten en stoepen. Achterstallig onderhoud van bestrating wordt 

vaak genoemd. Stoepen zijn scheef, tegels liggen los of zijn glad door bemossing. 

Herbestrating is soms gewenst om het risico van valpartijen te beperken. Daarnaast zijn 

bermen van verschillende wegen volgens sommige respondenten aan onderhoud toe.  

Ook bij deze opmerkingen lezen we terug dat het onderhoud niet is wat het geweest is.  

• Snelheidsbeperkende maatregelen zijn gewenst. Veel respondenten geven aan dat er 

onveilig hard gereden wordt. Men vraagt om verkeersmaatregelen en handhaving van 

deze maatregelen, met name in de 30km-zones.  

 

4 Een respondent kan meerdere verbeterpunten aandragen.  
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• Een verbeterpunt dat vaak wordt genoemd is het gebrek aan parkeergelegenheid en/of 

ervaren parkeeroverlast vanwege het parkeren op plekken waar dat niet de bedoeling is. 

Omdat er onvoldoende parkeergelegenheid is, parkeren auto’s op de stoep, hetgeen 

hinderlijk is voor inwoners die slecht ter been zijn. Meerdere respondenten merken op dat 

parkeermarkering ontbreekt. Hierdoor nemen auto’s meerdere plekken in. Het 

aanbrengen van parkeermarkering zou (deels) tot verbetering kunnen leiden. Sommige 

respondenten ergeren zich aan (grote) bedrijfswagens die gebruikmaken van de toch al 

beperkte parkeergelegenheid. Tot slot is naast de roep om verbeterde parkeergelegenheid 

in sommige gevallen ook parkeerhandhaving gewenst.   

• Veel respondenten zijn van mening dat er meer voor de jeugd gedaan moet worden. Dit 

geldt voor kinderen en met name jongeren. Meer onderhoud aan reeds bestaande 

speeltuinen voor kinderen en specifieke ontmoetingsplekken en/of activiteiten voor 

jongeren. Omdat jongeren te weinig te doen lijken te hebben of nergens heen kunnen, 

werkt dit volgens sommige respondenten overlast in de hand. Overlast van hangjongeren 

wordt daarnaast ook apart als verbeterpunt aangedragen. Door meer energie in het 

aanbod te steken, kan het mes aan twee kanten snijden.  

• Overlast van afval wordt in verschillende varianten genoemd. Van het regelmatiger 

(laten) opruimen van zwerfafval tot het plaatsen van meer prullenbakken die vaker 

geleegd dienen te worden. Ook signaleren sommige respondenten dat in buitengebieden 

afval gedumpt wordt. Daarnaast vinden sommigen dat inwoners zelf meer discipline  

moeten opbrengen om hun eigen vuil op te ruimen en is handhaving gewenst waar regels 

op dit vlak overtreden worden. Hier wordt soms ook de link gelegd met door jongeren 

achtergelaten afval op hangplekken. Enkele respondenten willen meer locaties voor het 

wegbrengen van restafval.   

• Om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren wordt het actiever handhaven op het 

overtreden van regels regelmatig aangedragen als oplossing. Dit heeft betrekking op veel 

van de eerder genoemde terreinen zoals snelheidsovertredingen, foutparkeren, 

geluidsoverlast, afval gerelateerde overtredingen, et cetera.  

• Sommige respondenten benoemen verschillende specifieke verkeerssituaties die volgens 

hen aanpassing behoeven voor verbeterde verkeersveiligheid (verkeersmarkering, het 

aanleggen of terugbrengen van verwijderde trottoirs, (handhaven) eenrichtingsverkeer). 

Ook zijn extra fiets- en voetpaden volgens sommige respondenten gewenst.  

• De verkeersintensiteit is volgens sommige respondenten toegenomen. Met name van 

sluiproutes door vrachtverkeer ervaart men overlast. Het zware vrachtverkeer produceert 

lawaai en veroorzaakt schade aan straat en huizen. Zij pleiten voor omleiding en een 

verbod voor vrachtverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

11/47 Rapport Burgerpeiling WSJG 2020 – gemeente West Betuwe 

3.5 Gezamenlijke inzet op leefbaarheid en veiligheid 

Verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid kunnen van twee kanten komen: 

van de gemeente zelf of van haar inwoners. Het samenspel tussen deze twee is belangrijk.  

Er moet een goede passende balans zijn tussen de mate waarin de gemeente het voortouw 

neemt en de mate waarin de gemeente de inzet van bewoners stimuleert en faciliteert.  

In figuur 9 ziet u hoe de respondenten deze balans ervaren. Zo vindt 39% dat er voldoende 

wordt gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid. 20% onderschrijft de stelling dat de gemeente 

de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid. 31% van de respondenten is het 

(helemaal) eens met de stelling dat de gemeente een beroep doet op buurtbewoners om zelf 

een bijdrage te leveren aan leefbaarheid. 26% is het er (helemaal) mee eens dat de gemeente 

buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt.  

 

Figuur 9 Gezamenlijke inzet op leefbaarheid en veiligheid (%) 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/ niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

Er wordt voldoende gedaan 

aan de leefbaarheid van mijn 

buurt  

De gemeente betrekt de 

buurt voldoende bij de 

aanpak van leefbaarheid  

De gemeente doet een 

beroep op de buurtbewoners 

om zelf een bijdrage te 

leveren 
 

De gemeente ondersteunt 

buurtinitiatieven op het 

gebied van leefbaarheid 

voldoende 
 

 

De stellingen die over het betrekken van inwoners bij het verbeteren van de leefbaarheid en 

veiligheid gaan, worden in de gemeente West Betuwe vergelijkbaar tot iets negatiever 

beantwoord dan in de referentiegroepen.  

 
Tabel 11 Gezamenlijke inzet op leefbaarheid en veiligheid (% (helemaal) mee eens) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid 

van mijn buurt  
39% 38% 41% 42% 

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de 

aanpak van leefbaarheid  
21% 24% 27% 22% 

De gemeente doet een beroep op de 

buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren 

aan leefbaarheid  

31% 27% 31% 28% 

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op 

het gebied van leefbaarheid voldoende  
27% 24% 29% 28% 
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Leveren de inwoners van uw gemeente ook een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid?  

In figuur 10 ziet u dat 9% van de respondenten zich het afgelopen jaar vaak en 44% zich af en 

toe inzet. Bijna de helft (47%) zet zich dus vrijwel nooit in voor de buurt. In de 

referentiegroepen hebben 8% tot 10% zich intensief ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid 

in de buurt.  
 

Figuur 10 Inzet voor de buurt in het afgelopen jaar (%) 

 

 
Tabel 12 Inzet voor de buurt (% vaak) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden 

ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt? 
9% 9% 10% 8% 

 

61% van alle respondenten is dat waarschijnlijk (ook) in de nabije toekomst van plan te doen. 

Een substantiële groep is dus wellicht over te halen een daadwerkelijke bijdrage te leveren.  

 

Figuur 11 Inzet in de nabije toekomst 
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Tabel 13 Inzet in nabije toekomst (% nee) 

 2020 
West Betuwe 

Niet stedelijk 
25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) 

inzetten voor de leefbaarheid van uw buurt? 
20% 17% 22% 18% 

 

3.6 Voorzieningen 

In de volgende figuur ziet u de mate waarin men tevreden is over het aantal basisvoorzieningen 

in de eigen buurt. De respondenten zijn het meest positief over de aanwezigheid van 

basisonderwijs, gevolgd door groenvoorzieningen. De parkeergelegenheid en winkels voor 

dagelijkse boodschappen kennen de meeste ontevreden gebruikers.  

 

Figuur 12 Voorzieningen in eigen buurt (%) 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/ niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

In mijn buurt is voldoende groen 

 

In mijn buurt is voldoende 

parkeergelegenheid 

 

Winkels voor dagelijkse 

boodschappen, zoals supermarkt, 

bakker, slager, drogisterij, et 

cetera zijn voldoende nabij 
 

Basisonderwijs is voldoende nabij 

voor (mijn) kinderen 

 

 

Het merendeel van de resultaten komt sterk overeen met het gemiddelde resultaat van de 

referentiegroepen. In de gemeente West Betuwe is men kritischer over de aanwezigheid van 

winkels voor dagelijkse boodschappen. In de referentiegroepen acht respectievelijk 81% en 

86% deze winkels voldoende aanwezig. 

 
Tabel 14 Voorzieningen in eigen buurt (% (helemaal) mee eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

In mijn buurt is voldoende groen  85% 79% 81% 79% 

In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid  58% 56% 56% 56% 

Winkels voor dagelijkse boodschappen, zoals 

supermarkt, bakker, slager, drogisterij, et 

cetera zijn voldoende nabij  

63% 68% 81% 86% 

Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) 

kinderen  
91% 83% 89% 91% 
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In de volgende figuur ziet u of de respondenten een aantal van de huidige voorzieningen 

voldoende dichtbij vinden. (Gezondheids)zorgvoorzieningen en speelvoorzieningen lijken voor 

de meerderheid voldoende aanwezig (74% (zeer) tevreden). De welzijnsvoorzieningen en het 

openbaar vervoer scoren het minst goed (50% en 43% (zeer) tevreden).  

 

Figuur 13 Tevredenheid over het aanbod van voorzieningen in de nabijheid (%) 
 Zeer tevreden  Tevreden  Niet tevreden/ niet 

ontevreden 

 Ontevreden  Zeer ontevreden 

     

(Gezondheids)zorgvoorzieningen, 

huisartsenpost, gezondheidscentrum, 

consultatiebureau/CJG, 

verzorgingstehuis, et cetera 
 

Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, 

jongeren-/ouderenvoorzieningen,  

et cetera)  

Speelvoorzieningen  

(kinderen tot 12 jaar) 
 

Sportvoorzieningen 

 

Openbaar vervoer 

 

 

Het aanbod van alle voorzieningen wordt in de gemeente West Betuwe veelal minder positief 

gewaardeerd dan in de referentiegroepen. Ten opzichte van de referentiegroep ‘niet stedelijk’ 

scoort West Betuwe vergelijkbaar. Alleen de speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar 

krijgen een betere waardering.  

 
Tabel 15  Tevredenheid over het aanbod van voorzieningen in de nabijheid (% (helemaal) mee eens) 

 2020 
West 

Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

(Gezondheids)zorgvoorzieningen, 

huisartsenpost, gezondheidscentrum, 

consultatiebureau/ centrum voor jeugd en gezin, 

verzorgingstehuis, et cetera)  

74% 71% 80% 81% 

Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren-/ 

ouderenvoorzieningen, et cetera)  
50% 51% 57% 61% 

Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar)  74% 59% 63% 61% 

Sportvoorzieningen  
65% 66% 74% 69% 

Openbaar vervoer  
43% 39% 60% 68% 
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3.7 Leefbaarheid algemeen 

Tot slot is gevraagd aan de inwoners hoe zij in het algemeen de leefbaarheid in hun buurt 

waarderen. Leefbaarheid omvat daarbij de kwaliteit van de omgeving in brede zin, de sociale 

relaties in de buurt en de voorzieningen. Ook is gevraagd hoe men de zorg van de gemeente 

voor de woon- en leefomgeving waardeert. De leefbaarheid krijgt een goede waardering (8,1), 

de zorg van de gemeente een 6,4.  

 
 

Figuur 14 Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te 

wonen? 

 

 

Figuur 15 Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente 

voor uw woon- en leefomgeving? 

  

 

In de referentiegemeenten wordt het prettig wonen met respectievelijk een 8,2 en een 8,0  

gewaardeerd en de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving met 6,7. De 

inwoners van West Betuwe geven dus een vergelijkbaar hoge waardering voor prettig wonen, 

maar een lagere waardering voor de zorg door de gemeente voor de woon- en leefomgeving. 

 
Tabel 16  Leefbaarheid (rapportcijfers) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen? 8,1 8,2 8,0 8,0 

Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor de 

woon- en leefomgeving? 
6,4 6,7 6,7 6,7 
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Hoofdstuk 4 Relatie burger-gemeente 

In dit hoofdstuk gaan we in op de gemeente als bestuurder en de relatie van de gemeente met 

de inwoners. 

4.1 Vertrouwen in het bestuur 

Respondenten is gevraagd naar de hoeveelheid vertrouwen die men heeft in de wijze waarop de 

gemeente wordt bestuurd. U ziet de antwoorden in onderstaande figuur. 20% heeft (heel) veel 

vertrouwen, bijna de helft is neutraal en 34% heeft weinig tot geen vertrouwen.  
 

Figuur 16 Vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (%) 

 

Het vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd is in de gemeente West Betuwe 

opvallend minder sterk dan gemiddeld in de referentiegroepen (respectievelijk 30%, 31% en 

29%).  

 
Tabel 17 Vertrouwen in wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (% (heel) veel) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop  

de gemeente wordt bestuurd? 
20% 30% 31% 29% 
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4.2 De wijze van besturen en samenwerking 

In onderstaande figuur ziet u de antwoorden van de respondenten op een aantal stellingen over 

de wijze waarop de gemeente bestuurt en inwoners betrekt bij beleidsvorming en -uitvoering. 

Dit zijn in de regel geen thema’s waar alle inwoners een uitgesproken mening over hebben; zo’n 

23%-39% is het oneens met de stellingen. Van de andere inwoners is 20%-33% positief. De 

stelling dat de gemeente zich flexibel opstelt en de stelling dat de gemeente voldoende luistert 

naar de mening van haar inwoners, worden het minst beaamd.  

 

Figuur 17 Vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (%) 
Figuur 18  Helemaal eens  Eens  Niet eens/niet oneens  Oneens  Helemaal oneens 

     

De gemeente doet wat ze zegt 

 

De gemeente houdt voldoende 

toezicht op het naleven van 

regels  

De gemeente stelt zich flexibel 

op als dat nodig is 
 

De gemeente luistert voldoende 

naar de mening van haar 

inwoners  

De gemeente betrekt inwoners 

voldoende bij haar plannen, 

activiteiten en voorzieningen  

Inwoners en organisaties 

krijgen voldoende ruimte om 

ideeën en initiatieven te 

realiseren  

 

Tabel 18 Vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (% (helemaal) mee eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

De gemeente doet wat ze zegt   
19% 28% 24% 24% 

De gemeente houdt voldoende toezicht op het 

naleven van regels  
29% 26% 24% 24% 

De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is  21% 22% 30% 31% 

De gemeente luistert voldoende naar de mening van 

haar inwoners  
20% 24% 30% 31% 

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar 

plannen, activiteiten en voorzieningen  
24% 28% 27% 28% 

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte 

om ideeën en initiatieven te realiseren  
33% 31% 33% 32% 

 

Het valt op dat de inwoners in de referentiegroepen gemiddeld positiever oordelen over de wijze 

waarop de gemeente wordt bestuurd. In de gemeente West Betuwe zijn de inwoners in 

vergelijking met de referentiegroepen met name kritischer over de opstelling van de gemeente. 

Hierbij gaat het om het luisteren naar de mening van inwoners, het ook daadwerkelijk doen wat 
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de gemeente zegt en het zich flexibel opstellen. Ook op het gebied van betrekken van inwoners 

zijn de respondenten in uw gemeente veelal negatiever gestemd dan de respondenten in de 

referentiegroepen. Wel zien we dat verhoudingsgewijs even veel of iets meer inwoners van West 

Betuwe van mening zijn dat inwoners en organisaties voldoende de ruimte krijgen om ideeën en 

initiatieven te realiseren.  

 

Er is nog apart gevraagd naar de waardering van de respondenten voor de wijze waarop de 

gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de 

samenwerking daarin zoekt. De inwoners van West Betuwe geven de gemeente hiervoor een 

7,5. In de referentiegroepen is dat een 6,2 of een 6,1. Op dit vlak is de waardering in West 

Betuwe dus opvallend hoger. 

 

Figuur 19 Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de 

samenwerking zoekt? 

 

 

 
Tabel 19 Betrokkenheid/samenwerking gemeente met inwoners en organisaties (rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente 

inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking 

zoekt? 

7,5 6,2 6,1 6,1 
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4.3 Ideeën van inwoners voor uitvoering en beleid 

Aan de respondenten is gevraagd welke ideeën zij zelf hebben voor beleid of initiatieven. Van 

dit opmerkingenveld is minder gebruikgemaakt dan van het opmerkingenveld over de 

verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. De antwoorden lopen zeer uiteen. Ook worden er 

suggesties herhaald die reeds bij het vorige open-antwoordveld aangaande de verbetering van 

de buurt aan de orde zijn gekomen, zoals het verbeteren van onderhoud van groen en grijs, 

handhaving, aandacht voor jongeren en parkeerproblematiek. Deze zijn wel meegenomen in de 

analyse maar worden niet nogmaals omschreven.  

 
Tabel 20 Top 16 geopperde ideeën voor beleid of initiatieven   

 Thema Frequentie5 

1 
Aandacht voor verschillende dorpen 23 

2 
Investeer in infrastructuur (onderhoud) 19 

3 
Zichtbaarheid/aanwezigheid/toegankelijkheid van gemeente 17 

4 
Woningaanbod (starters, senioren)  17 

5 
Betrekken inwoners/inspraak/zeggenschap   16 

6 
Luisteren naar inwoners 15 

7 
Aandacht voor jongeren 15 

8 
Afspraken nakomen/waarmaken verwachtingen 13 

9 
Duurzaamheid/energievisie 13 

10 
Stimuleren horeca/recreatie/toerisme 14 

11 
Handhaving 12 

12 
Communicatie verbeteren/inlichten/transparantie in plannen 10 

13 
Voorzieningen/winkels/leefbaarheid  10 

14 
Koopzondag 9 

15 
Groenonderhoud 8 

16 
Meer groen 8 

17 
Parkeerproblematiek  6 

18 
Snellere besluitvorming/daadkrachtig handelen 4 

 

We zien verschillende thema’s rondom het bestuurlijke proces terugkomen: 

• Sommige respondenten hebben de indruk dat de kleinere dorpen die onderdeel uitmaken 

van de relatief nieuwe gemeente West Betuwe minder aandacht krijgen dan de grootste 

kern Geldermalsen. Men stelt voor om te investeren in de dorpen als het gaat om 

woningaanbod, voorzieningen en infrastructuur om zo de leefbaarheid op peil te houden. 

Een aantal respondenten vreest daarnaast dat het kleinschalige betrokken karakter van 

het gemeentelijk contact van weleer verloren is gegaan in de schaalvergroting. Tot slot 

adviseren enkele respondenten om gezamenlijke evenementen en samenwerking tussen 

dorpen te stimuleren.  

• Transparantie in plannen, meer informeren, zichtbaarheid. Veel respondenten geven aan 

niet op de hoogte te worden gebracht van zaken die hen aangaan of zijn niet bekend met 

gemeentelijke plannen. Een deel vindt dat de gemeente simpelweg te weinig doet om de 

plannen, activiteiten en werkzaamheden onder de aandacht te brengen.  

 

5 Een respondent kan meerdere verbeterpunten aandragen.  
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Sommige respondenten steken hiervoor ook de hand in eigen boezem, aangezien ze zelf 

ook niet de moeite nemen. Zij vragen zich vervolgens hardop af wat de gemeente zou 

kunnen doen om de berichtgeving aantrekkelijker te maken zodat het de interesse wekt 

bij meer inwoners. Een aantal respondenten adviseert de gemeente om vaker haar 

gezicht te laten zien. Ga de dorpen en wijken in en praat met de inwoners.  

• Beter luisteren naar de inwoners wordt door veel respondenten aangedragen als idee voor 

beleid. Vaak blijft het bij een korte mededeling, soms lichten de respondenten toe over 

wat dit beter luisteren inhoudt. Dan gaat het niet alleen om luisteren naar inwoners, maar 

er daadwerkelijk iets mee doen. Een deel van de respondenten heeft niet het idee te 

worden betrokken als inwoners. Sommigen menen dat besluiten al vastliggen.  

Het frustreert hen wanneer de gemeente initiatieven onderneemt om te luisteren naar 

inwoners maar dat vervolgens de indruk bestaat dat er niets met de ideeën gedaan wordt 

en de gemeente haar eigen weg gaat. Meer inspraak is gewenst.   

• Het duurzaamheidsthema houdt meerdere respondenten bezig. De meningen over een 

wenselijke richting lopen uiteen. Sommigen zijn van mening dat de gemeente meer moet 

inzetten op duurzaam, energieneutraal wonen. Het gebruik van zonnepanelen, benutten 

van regenwater en vergroening van tuinen zou bijvoorbeeld moeten worden ondersteund. 
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Hoofdstuk 5 Gemeentelijke dienstverlening 

Gemeenten hebben naast een bestuurlijke rol ook een dienstverlenende rol. Dit hoofdstuk 

betreft de waardering voor deze dienstverlening door de inwoners. 

5.1 Algemene waardering dienstverlening 

De respondenten waarderen de dienstverlening in het algemeen met een 7,3. 

 

Figuur 20 Hoe waardeert u - over het algemeen - de dienstverlening van uw gemeente? 

 

 

In vergelijking met de referentiegroepen oordelen de respondenten van de gemeente West 

Betuwe positiever over de dienstverlening van de gemeente.  

 
Tabel 21 Rapportcijfer dienstverlening  

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe waardeert u - over het algemeen - de 

dienstverlening van uw gemeente?  
7,3 6,8 6,8 6,8 

5.2 Contact met de gemeente 

Van de respondenten heeft 57% het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. In figuur 

22 ziet u hoe vaak men het afgelopen jaar contact heeft gehad. 62% heeft één of twee keer 

contact gehad, de rest vaker. 

 

Figuur 21 Heeft u de afgelopen 

maanden contact gehad 

met de gemeente? (%) 

Figuur 22 Hoeveel keer heeft u de afgelopen 12 maanden contact 

gehad met uw gemeente? (%) 
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In figuur 23 ziet u dat het contact voor de helft van de respondenten via de (publieks)balie 

loopt. 37% zoekt (ook) telefonisch contact, 33% gebruikt internet of app als ingang en 32% 

heeft contact via de e-mail.  

 

Figuur 23 Wijze van contact met de gemeente (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

Figuur 24 Over welk onderwerp heeft u contact gehad met de gemeente (meerdere antwoorden 

mogelijk)? 

 

 

 

5.3 Gemak van aanvragen product of voorleggen vraag 

Respondenten is gevraagd of ze het gemakkelijk vonden om een product of dienst aan te 

vragen, dan wel een vraag of probleem voor te leggen. In de volgende figuur ziet u de 

antwoorden op deze vraag. 78% antwoordde bevestigend op deze vraag, 10% vond de 

aanvraag of het voorleggen van de vraag niet gemakkelijk.  
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Figuur 25 Aanvragen (product of dienst) of voorleggen (situatie) is gemakkelijk 

 

De respondenten oordelen positiever over het gemak van aanvragen en voorleggen dan 

gemiddeld in de referentiegroep ‘niet stedelijk’ en ’25.000-50.000 inwoners’.  

 
Tabel 22 Aanvragen (product of dienst) of voorleggen (situatie) is gemakkelijk (% (helemaal) mee eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk  78% 72% 74% 82% 

 

De resultaten van bovenstaande stelling over het gemak van het aanvragen van een product of 

het voorleggen van een situatie kunnen we ook uitsplitsen naar het onderwerp waarover men 

contact heeft gehad (figuur 24). De resultaten staan weergegeven in de onderstaande figuur.  

 

Figuur 26 Aanvragen product of dienst of voorleggen situatie is gemakkelijk (per onderwerp van contact) 
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We zien dat inwoners die over familie/gezin of reizen contact hebben gehad het vaakst 

instemmend oordelen over het gemak van aanvragen of voorleggen. Inwoners met 

onderwijs/opleiding (inclusief kinderopvang) of ondernemen als onderwerp van contact oordelen 

minder vaak positief. Let wel, het absolute aantal respondenten per onderwerp kan beperkt zijn 

(zie onderstaande tabel). De uitgesplitste resultaten zijn niet representatief maar hebben een 

indicatief karakter.  

 
Tabel 23 Aanvragen product of dienst of voorleggen situatie is gemakkelijk ( per onderwerp van contact) 

Ik vond het 
aanvragen 
of 
voorleggen 
gemakkelijk. 

Over welk onderwerp heeft u contact gehad met de gemeente? 

Werk/ 

inkomen 

Gezondheid/ 

zorg 

Familie/ 

gezin Reizen 

Wonen en 
uw buurt 

(incl. 
parkeren, 

overlast) 

Onderwijs/ 
opleiding 

(incl. 

kinderopvang) Ondernemen 

% N % N % N % N % N % N % N 

Helemaal 

eens 
0% 0 19% 4 17% 11 33% 24 17% 17 0% 0 10% 1 

Eens 76% 9 58% 12 71% 45 53% 39 57% 57 66% 3 57% 4 

Niet eens/ 

niet 

oneens 

6% 1 11% 2 11% 7 11% 8 11% 11 0% 0 15% 1 

Oneens 18% 2 12% 2 2% 1 2% 1 10% 10 34% 1 18% 1 

Helemaal 

oneens 
0% 0 0% 0 0% 0 1% 1 6% 6 0% 0 0% 0 

Totaal 100% 12 100% 20 100% 64 100% 74 100% 102 100% 4 100% 7 

 

 

In figuur 27 ziet u de antwoorden van de respondenten die het afgelopen jaar een 

dienst/product hebben aangevraagd of een vraag/probleem hebben voorgelegd of een aantal 

specifiekere vragen over de afhandeling. Deze betroffen de kwaliteit van de informatie, de tijd 

die de afhandeling in beslag nam, de tussentijdse voortgangsinformatie en of men uiteindelijk 

kreeg wat men wilde. 63%-74% is tevreden over deze zaken, 17%-26% ontevreden.  

 

Figuur 27 Afhandeling en informatie algemeen 

 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/ niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

De ontvangen en/of 

beschikbare informatie was juist 

en volledig  

De tijd die de afhandeling in 

beslag nam was acceptabel 

 

Ik werd voldoende op de hoogte 

gesteld of gehouden van het 

verloop van de afhandeling  

Ik kreeg uiteindelijk wat ik 

wilde 
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De respondenten van de gemeente West Betuwe waarderen aspecten met betrekking tot de 

afhandeling van hun (aan)vraag zowel negatiever dan als vergelijkbaar positief met de 

referentiegroepen. Over de informatievoorziening en de tijd die de afhandeling in beslag nam 

oordeelt men iets kritischer. Maar over de communicatie van het verloop van de afhandeling en 

over wat men uiteindelijk kreeg, oordeelt men veelal vergelijkbaar positief.  

 
Tabel 24 Afhandeling en informatie algemeen (% (helemaal) mee eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

De ontvangen en/of beschikbare informatie was juist 

en volledig  
70% 71% 73% 76% 

De tijd die de afhandeling in beslag nam was 

acceptabel  
64% 70% 72% 74% 

Ik werd voldoende op de hoogte gesteld of gehouden 

van het verloop van de afhandeling  
63% 61% 64% 68% 

Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde  74% 72% 73% 76% 

 

Uw medewerkers zijn een belangrijk contactpunt met uw inwoners. De ervaring die een inwoner 

heeft met een gemeente is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met medewerkers 

van de gemeente ervaren. 52% van de respondenten heeft de afgelopen twaalf maanden 

contact gehad met een medewerker van team Publiek gemeente West Betuwe. Zij waarderen de 

dienstverlening van team Publiek gemiddeld met een 7,5.  

 

Figuur 28 Heeft u de afgelopen 12 maanden contact 

gehad met een medewerker van team 

Publiek gemeente West Betuwe? (%) 

Figuur 29 Hoe waardeert u de dienstverlening 

van team Publiek? (rapportcijfer) 

 

 

 
 

 
 

In figuur 30 ziet u de antwoorden van de respondenten die het afgelopen jaar een  

dienst/product hebben aangevraagd of een vraag/probleem hebben voorgelegd over de 

afhandeling door de medewerkers. Deze betroffen de verleende service, het meedenken, het 

inlevingsvermogen en de deskundigheid van de medewerkers en het zo goed mogelijk 

beantwoorden van de vraag en de getoonde verantwoordelijkheid van de medewerkers om tot 

een beslissing te komen. Het gaat hierbij over alle medewerkers (dus breder dan de 

medewerkers van team Publiek).  
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Figuur 30 Dienstverlening medewerkers (%) 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

De medewerker toonde zich 

verantwoordelijk om daadwerkelijk 

tot een oplossing te komen  

De medewerker heeft zelf mijn 

vraag zo goed mogelijk beantwoord 
 

De medewerker was voldoende 

deskundig 
 

De medewerker kon zich goed 

inleven 
 

De medewerker bood de ruimte om 

mee te denken 
 

De medewerker verraste mij 

aangenaam met de service die 

hij/zij verleende 

 

 

Het merendeel van de respondenten van de gemeente West Betuwe kan zich vinden in de 

positieve stellingen over de medewerkers. De dienstverlening door medewerkers wordt 

vergelijkbaar positief ingeschat als gemiddeld in de referentiegroepen. Het zo goed mogelijk 

beantwoorden van de vraag wordt in West Betuwe het meest als eigenschap van de 

medewerker onderschreven.  

 
Tabel 25 Dienstverlening medewerkers (% (helemaal) mee eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

De medewerker toonde zich verantwoordelijk om 

daadwerkelijk tot een oplossing te komen   
72% 73% 73% 73% 

De medewerker heeft zelf mijn vraag zo goed 

mogelijk beantwoord  
77% 76% 76% 81% 

De medewerker was voldoende deskundig  74% 76% 75% 79% 

De medewerker kon zich goed inleven  68% 66% 67% 69% 

De medewerker bood de ruimte om mee te denken  62% 61% 62% 62% 

De medewerker verraste mij aangenaam met de 

service die hij/zij verleende  
48% 46% 44% 40% 
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In de gemeente West Betuwe kunnen inwoners als optie een rijbewijs, identiteitskaart of 

paspoort thuis aanvragen en thuis bezorgd krijgen. Inwoners maken een telefonische afspraak 

met een medewerker van de gemeente en daarna komt er medewerker van de gemeente langs 

om de aanvraag op te nemen. De aangevraagde documenten worden vervolgens thuisbezorgd. 

Aan de respondenten is gevraagd wat zij van deze vorm van thuisservice vinden. Zij waarderen 

de thuisservice gemiddeld met een 8,1.  

 

Figuur 31 Waardering thuisservice (rapportcijfer) 

 

 

5.4 Communicatie en informatie 

In de volgende figuur ziet u de antwoorden van alle respondenten op vragen over de 

informatievoorziening in het algemeen: de vindbaarheid en het taalgebruik. De vindbaarheid en 

het taalgebruik zijn redelijk goed beoordeeld (slechts een klein percentage is ontevreden).  

 

Figuur 32 Communicatie en informatie 

 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

Ik kan gemakkelijk aan de 

benodigde gemeentelijke 

informatie komen  

De gemeente gebruikt 

heldere taal 

 

Zowel op vindbaarheid als op taalgebruik scoort de gemeente West Betuwe ongeveer even 

positief als gemiddeld in de referentiegroepen.  

 
Tabel 26 Communicatie en informatie (% (helemaal) mee eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Ik kan gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke 

informatie komen (via lokale krant, website,  

et cetera)  

71% 65% 71% 73% 

De gemeente gebruikt heldere taal  61% 58% 62% 64% 
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De gemeente West Betuwe heeft een extra vraag toegevoegd over hoe inwoners op de hoogte 

blijven van de gemeente. Inwoners konden meerdere antwoorden geven. In onderstaande 

figuur staan de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de gemeentepagina in het huis-aan-

huisblad Weekblad West Betuwe het meest gebruikt wordt om op de hoogte te blijven van de 

gemeente.  

 

Figuur 33 Hoe blijft u op de hoogte van de gemeente (%) 

 

 

Figuur 34 Waardering communicatie en voorlichting (rapportcijfer) 

 

 

Als algemeen rapportcijfer voor de communicatie en voorlichting geeft men een 6,5. Dit is een 

iets lager rapportcijfer dan in de referentiegroepen. 

 
Tabel 27 Waardering communicatie en voorlichting (rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe waardeert u de communicatie en voorlichting 

vanuit de gemeente?  
6,5 6,7 6,7 6,7 
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5.5 Digitale dienstverlening 

De dienstverlening van gemeenten wordt steeds meer digitaal afgehandeld. Het digitale kanaal 

levert in theorie voor zowel inwoners als de gemeente voordelen op ten opzichte van de 

traditionele kanalen zoals de balie of de telefoon. Voor inwoners kan het meer gemak betekenen 

(contact vanuit huis, geen wachttijden) en voor de gemeente efficiencyvoordelen.  

 

Om inwoners te stimuleren gebruik te maken van de digitale kanalen, is het belangrijk dat het 

gebruik ervan als positief wordt ervaren. De respondenten geven de digitale dienstverlening een 

8,0 als gemiddeld rapportcijfer.  

 

Figuur 35 Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 

 

Dit is een iets hogere waardering dan in de referentiegroepen, waar de digitale dienstverlening 

gemiddeld respectievelijk een 6,9 en 7,0 krijgt.  

 
Tabel 28 Digitale diensteverlening (rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale 

faciliteiten van de gemeente?  
8,0 6,9 6,9 7,0 

5.6 Verbeterpunten voor de dienstverlening 

De inwoners is gevraagd suggesties aan te dragen waarmee de gemeente de dienstverlening 

kan verbeteren. Van dit opmerkingenveld is minder gebruikgemaakt dan van het 

opmerkingenveld over de verbetering van leefbaarheid en veiligheid. Opmerkingen die geen 

betrekking hebben op de dienstverlening zijn buiten beschouwing gelaten.  

 
Tabel 29 Top 16 geopperde suggesties ter verbetering van dienstverlening   

 Thema Frequentie6 

1 
Betere bezorging weekblad  15 

2 
Zichtbaarheid/toegankelijker/dichterbij burger 11 

3 
Snelheid reageren op vragen/proactiever werken 10 

4 
Openingstijden/vrije inloop 10 

5 
Communicatie/inlichten (multimediaal) 9 

6 
Luisteren naar inwoners 8 

7 
Dienstbaarheid richting burgers 7 

 

6 Een respondent kan meerdere verbeterpunten aandragen.  
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8 
Terugkoppelen 7 

9 
Gemeentehuizen in dorpen 6 

10 
Afspraken nakomen 5 

11 
Heldere eenvoudige taal 5 

12 
Empathie 4 

13 
Digitale communicatie/sociale media 4 

14 
Persoonlijk contact/schriftelijk (niet alles digitaal) 4 

15 
Transparantie/eerlijkheid 4 

16 
Website actueel/volledig/vindbaarheid 4 

 

Suggesties van de respondenten voor verbeterpunten over de dienstverlening betreffen 

voornamelijk onderstaande zaken: 

• Een praktisch verbeterpunt betreft een betere bezorging van het weekblad. Veel 

respondenten geven aan dat de bezorging niet op orde is (geweest).   

• Meerdere opmerkingen schetsen een beeld van een gemeente op afstand. De betreffende 

respondenten voelen zich niet goed op de hoogte gehouden, vinden de gemeente 

onvoldoende zichtbaar en hebben daarom geen idee van de handel en wandel van de 

gemeente. Ook adviseren zij om regelmatig naar de mensen toe te komen. Fysieke 

nabijheid wordt gemist. Met name respondenten uit de dorpen die niet in de buurt liggen 

van het gemeentehuis benadrukken het belang van laagdrempelig toegankelijk contact. 

Sommige van hen adviseren om periodiek inloopavonden in de dorpshuizen van de 

verschillende dorpen te organiseren.  

• Sneller reageren op vragen. Sommige respondenten geven aan dat het lang duurt 

alvorens men een reactie krijgt. Enkele respondenten zeggen überhaupt geen reactie te 

hebben ontvangen op hun vragen. Ook geven enkelen aan dat zij graag inhoudelijke 

terugkoppeling ontvangen bij een online melding. Kordater handelen is volgens enkele 

respondenten gewenst, net als proactief vragen oppakken en beantwoorden. Ook in 

periodes van vakantie of afwezigheid en het liefst zonder dat het over veel schijven hoeft 

te gaan.   

• Ruimere openingstijden en mogelijkheden voor vrije inloop. Men wil spontaan binnen 

kunnen lopen (dus ook zonder afspraak).  

• Meer communicatie over zaken/besluiten die de buurt aangaan (zie ook hoofdstuk 4). 

Deze respondenten voelen zich niet goed geïnformeerd. Besluiten zijn volgens hen niet of 

moeilijk te vinden.  

• Enkele respondenten onderstrepen dat niet iedereen internet heeft en/of digitaal vaardig 

is. Sommigen willen schriftelijk geïnformeerd blijven worden en willen hun zaken niet 

online regelen. Andere respondenten benadrukken juist het belang van digitale 

mogelijkheden. Enkele respondenten uiten in dat verband hun waardering voor de 

informatievoorziening via Facebook of de gemeentelijke website. Al vinden enkele 

respondenten de toegankelijkheid en volledigheid van de gemeentelijke website voor 

verbetering vatbaar. Multimediale zichtbaarheid is het devies.  
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Hoofdstuk 6 Zorg en welzijn 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de decentralisaties en de maatschappelijke veerkracht. 

6.1 Ervaren beperkingen 

In figuur 36 ziet u welke beperkingen de respondenten ervaren en hoe sterk deze belemmering 

voor hen is voor deelname aan het maatschappelijk leven (participatie). Lichamelijke 

gezondheid en fysiek functioneren worden het meest genoemd als belemmering.  

 

Figuur 36 Ervaren beperkingen 

 
 Nauwelijks tot geen 

belemmering 

 Lichte belemmering  Matige belemmering  Ernstige belemmering 

    

(Algemene) lichamelijke 

gezondheid 
 

Fysiek functioneren (bewegen) 

 

Geestelijke gezondheid 

 

Beheersing taal/cultuur 

 

Financiën (‘moeite om rond te 

komen’) 
 

Gevoel ‘er niet bij te horen’/   

‘niet thuis te voelen’ 
 

Anders 

 

 
Tabel 30 Ervaren beperkingen (% matige/ernstige belemmering) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

(Algemene) lichamelijke gezondheid 11% 16% 15% 13% 

Fysiek functioneren (bewegen) 9% 13% 14% 12% 

Geestelijke gezondheid 3% 5% 5% 5% 

Taal/cultuur 2% 2% 3% 1% 

Financieel 3% 7% 8% 8% 

Gevoel er niet bij te horen/niet thuis te voelen 5% 5% 5% 4% 

Anders 4% 5% 5% 6% 
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De respondenten is gevraagd hoe zij hun eigen gezondheid waarderen. Deze geeft men 

gemiddeld een 7,9.  

 

Figuur 37 Welk cijfer geeft u – over het geheel genomen – uw gezondheid? 

 

 
Tabel 31 Waardering eigen gezondheid (rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Welk cijfer geeft u - over het geheel genomen - uw 

gezondheid? 
7,9 8,0 7,6 7,7 

6.2 Mate van eenzaamheid en betekenisvolle relaties 

Een belangrijk onderdeel van participatie is het sociale leven. We hebben de inwoners gevraagd 

of men vindt dat men voldoende contacten heeft met andere mensen. In figuur 38 ziet u de 

antwoorden op deze vraag. 82% geeft aan dit in voldoende mate te hebben, 5% heeft er naar 

eigen zeggen te weinig. De overige 14% heeft wel contacten, maar zou er meer willen hebben.  

 

Figuur 38 Vindt u dat u voldoende contacten heeft met andere mensen? 

 

Het aandeel respondenten dat aangeeft te weinig contacten te hebben of wel wat meer zou 

willen, is iets kleiner dan in de referentiegroepen.  

 
Tabel 32 Betekenisvolle relaties (% ja, maar zou wel meer willen/nee, te weinig) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Vindt u dat u voldoende contacten heeft met andere 

mensen? 
18% 20% 19% 21% 
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In onderstaande figuur is weergegeven of men heeft aangegeven zich weleens eenzaam te 

voelen. 14% voelt zich soms of vaak eenzaam, 22% zelden en 65% vrijwel nooit.  

 

Figuur 39 Voelt u zich wel eens eenzaam? 

 

 

In de gemeente West Betuwe zijn ongeveer evenveel respondenten die zich soms tot vaak 

eenzaam voelen als gemiddeld in de referentiegroep. 

 
Tabel 33 Mate van eenzaamheid (% vaak/soms) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-

50.000 
inwoners 

50.000-

100.000 
inwoners 

Voelt u zich wel eens eenzaam? 14% 13% 15% 14% 

6.3 Welbevinden 

Sinds 2016 is aan de Burgerpeiling van VNG Realisatie een vraag en een aanvullende module 

over de mate van tevredenheid met het leven toegevoegd. Zo kunnen gemeenten uitvragen hoe 

‘gelukkig’ de inwoners zich voelen. Aan de inwoners is gevraagd hoe tevreden zij momenteel – 

over het geheel genomen – met hun leven zijn. Ook konden ze aangeven in welke mate ze 

denken dat de dingen die zij in hun leven doen de moeite waard zijn. En er is gevraagd hoe 

gelukkig en hoe angstig zij zich gisteren voelden. De antwoordmogelijkheden zijn de cijfers van 

0 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal). In onderstaande figuur staan de resultaten 

weergegeven.  

 

Figuur 40 Welbevinden  
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Tabel 34 Welbevinden (rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe tevreden bent u momenteel - over het geheel 

genomen - met uw leven?  
8,0 7,8 7,9 7,9 

In welke mate denkt u dat de dingen die u in uw 

leven doet de moeite waard zijn?  
8,1 8,0 7,9 7,9 

Hoe gelukkig voelde u zich gisteren?  8,0 8,0 7,9 7,9 

Hoe angstig voelde u zich gisteren?  2,1 2,4 2,1 2,1 

6.4 Weerbaarheid 

Aan de inwoners is een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op hun 

weerbaarheid. 83% pakt de draad gemakkelijk op als het even tegen heeft gezeten en 71% 

slaat zich makkelijk door moeilijke tijden heen. 77% regelt/organiseert gemakkelijk zelf hulp als 

dat nodig is en eveneens 77% heeft vertrouwen in de toekomst. 13% van de respondenten is 

snel van slag als iets tegenzit of onduidelijk is. Voor 67% is dit (helemaal) niet het geval.  

 

Figuur 41 Weerbaarheid 
 Helemaal eens  Eens  Niet eens/niet 

oneens 

 Oneens  Helemaal oneens 

     

Ik pak de draad gemakkelijk op 

als het even tegen heeft gezeten 

 

Ik sla me makkelijk door moeilijke 

tijden heen 

 

Ik regel/organiseer gemakkelijk 

zelf hulp als dat nodig is 

 

Ik raak snel van slag als iets 

tegenzit of onduidelijk is 

 

Ik heb vertrouwen in de toekomst 

 

 
Tabel 35 Weerbaarheid (% (helemaal) eens) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Ik pak de draad gemakkelijk op als het even tegen 

heeft gezeten  
83% 78% 79% 78% 

Ik sla me makkelijk door moeilijke tijden heen  71% 65% 67% 63% 

Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat 

nodig is  
77% 73% 73% 71% 

Ik raak snel van slag als iets tegenzit of onduidelijk is  13% 13% 13% 14% 

Ik heb vertrouwen in de toekomst  77% 66% 72% 71% 
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6.5 Verenigingsleven 

Van de respondenten is 68% actief in het verenigingsleven. In figuur 42 ziet u welk type 

verenigingen dit betreft, waarbij sportverenigingen het meest genoemd zijn.  

 

Figuur 42 Type vereniging waarin men actief is 

 
 

In figuur 43 is te zien dat 57% van de respondenten één maal per week (of vaker) sport of 

intensief beweegt. Dat is een kleiner aandeel dan in de referentiegroepen. 31% sport of 

beweegt wel eens of nooit intensief. 

 

Figuur 43 Hoe vaak sport of beweegt u intensief? 

 

 
Tabel 36 Hoe vaak sport of beweegt u intensief? (% 1 maal per week (of vaker)) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe vaak sport of beweegt u intensief?  57% 66% 67% 68% 
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6.6 Inzet voor anderen en maatschappelijke doelen 

Maatschappelijke participatie gaat daarnaast over de inzet voor anderen en/of maatschappelijke 

doelen. In onderstaande figuur ziet u of en in welke mate de respondenten zich hiervoor 

inzetten. Afhankelijk van het doel zet 40%-66% van de respondenten zich in voor anderen of de 

maatschappij. Hulp aan buren wordt het meest genoemd.   

 

Figuur 44 Inzet voor anderen en maatschappelijke doelen 
 Vaak  Af en toe  (Vrijwel) nooit 

   

Zorg aan een 

hulpbehoevende naaste 

(mantelzorg)  

Hulp aan buren 

 

Aandacht voor buren in een 

zorgwekkende situatie 

 

Vrijwilligerswerk 

 

De verdeling van de mate van inzet voor anderen en maatschappelijke doelen is ongeveer gelijk 

aan de verdeling in de referentiegroepen. Alleen inzet in de vorm van aandacht voor buren in 

een zorgwekkende situatie komt minder voor ten opzichte van de referentiegemeenten.  

 
Tabel 37 Inzet voor anderen en maatschappelijke doelen (% vaak/af en toe) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg)  47% 47% 46% 48% 

Hulp aan buren  62% 67% 67% 66% 

Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie 

(o.m. eenzaamheid, zelfverwaarlozing of andere 

probleemsituatie)  

35% 39% 39% 39% 

Vrijwilligerswerk  46% 47% 44% 48% 

 

Zoals in tabel 36 is weergegeven wordt door 47% van de respondenten mantelzorg gegeven, 

waarvan 19% dit vaak doet. Mantelzorg kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven 

van de mantelzorger. In figuur 45 is te zien dat 30% soms of vaak belemmeringen ervaart. 
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Figuur 45 Belemmeringen in dagelijkse activiteiten door mantelzorg 

 

Het percentage mantelzorgers dat belemmeringen ervaart bij dagelijkse activiteiten door 

mantelzorg is iets lager dan gemiddeld in de referentiegroepen. 

 
Tabel 38 Ervaren belemmeringen in dagelijkse activiteiten door mantelzorg (% vaak/soms) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

In welke mate voelt u zich belemmerd in uw 

dagelijkse activiteiten/bezigheden door het geven van 

mantelzorg?  

30% 31% 32% 36% 

 

62% van de respondenten geeft aan burenhulp te geven waarvan 7% intensief. Vervolgens is 

de vraag gesteld welke burenhulp de respondenten bereid zijn te geven. Een oogje in het zeil 

houden (67%), hulp bij boodschappen (48%) en helpen bij vervoer (39%) worden het meest 

genoemd als vormen van burenhulp die men zou willen verlenen.  

  

Figuur 46 Bereidheid verlenen burenhulp (%) 
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We zagen dat bijna de helft van de respondenten (incidenteel) actief is als vrijwilliger. Degenen 

die dat niet zijn, hebben hier uiteenlopende redenen voor. Deze ziet u terug in onderstaande 

figuur. Tijdgebrek is daarbij het meest genoemd (61%). 
  

Figuur 47 Redenen om geen vrijwilligerswerk te doen (%) 

 
 

Vervolgens is aan alle inwoners gevraagd of men in de nabije toekomst vrijwilligerswerk wil 

blijven of gaan verrichten. Vrijwilligerswerk is hierbij breed van betekenis en bevat ook 

mantelzorg, hulp en aandacht voor (eenzame) buren. 34% zal dit zeker doen en nog eens 39% 

misschien.  
  

Figuur 48 Vrijwilligerswerk in de nabije toekomst (%) 

 

 
Tabel 39 Vrijwilligerswerk in de nabije toekomst (% zeker/misschien) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) 

doen?  
73% 70% 67% 72% 
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Inwoners is gevraagd of men zélf zou kunnen terugvallen op anderen als men hulp of zorg nodig 

heeft. De antwoorden ziet u in onderstaande figuur. 93% kan terugvallen op familie, 91% op 

vrienden of kennissen en 84% op mensen in de buurt.  
  

Figuur 49 Terug kunnen vallen voor hulp of zorg op … 
 Ja, zeker  Ja, waarschijnlijk  Nee 

   

Familie 

 

Vrienden of kennissen 

 

Mensen in de buurt 

 

 

Tabel 40 Terug kunnen vallen voor hulp of zorg op … (% zeker/waarschijnlijk) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Familie 93% 92% 92% 91% 

Vrienden of kennissen 91% 89% 90% 89% 

Mensen in de buurt 84% 84% 83% 81% 

 

Vervolgens is nog specifieker de vraag gesteld wie in staat en bereid zou zijn om hulp of zorg te 

geven indien dat gedurende meerdere weken nodig zou zijn. 69% van de respondenten 

antwoordt dat de partner hulp/zorg zou kunnen geven, 50% van de respondenten vertrouwt op 

de hulp/zorg van andere familieleden. 

  

Figuur 50 Wie zouden in staat en bereid zijn hulp of zorg te geven? 
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6.7 Inspanningen van de gemeente voor kwetsbare inwoners 

Aan de respondenten is gevraagd of men vindt dat de gemeente zich voldoende inzet voor 

mensen met een beperking of mensen in een zorgwekkende situatie. Zorgt de gemeente ervoor 

dat deze kwetsbare inwoners voldoende kunnen deelnemen aan de maatschappij?  

De respondenten waarderen dit met een 6,5. Dit is nagenoeg gelijk aan de 

referentiegemiddelden (6,6 en 6,7).  
  

Figuur 51 Waardering inspanning gemeente om kwetsbare inwoners volledig te laten deelnemen  

 
 
Tabel 41 Waardering inspanning gemeente om kwetsbare inwoners volledig te laten deelnemen 

(rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe waardeert u de inspanningen van uw gemeente 

om inwoners volledig te laten deelnemen aan de 

maatschappij? (Het gaat hier om mensen met een 

beperking, of mensen in een zorgwekkende situatie) 

6,5 6,6 6,6 6,7 

 

6.8 Suggesties van respondenten 

Aan de inwoners is gevraagd welke ideeën men heeft op het vlak van zorg en welzijn. Van dit 

opmerkingenveld is beperkt gebruikgemaakt. Opmerkingen die geen betrekking hebben op zorg 

en welzijn zijn buiten beschouwing gelaten. Ideeën van de respondenten op het gebied van zorg 

en welzijn die zij aan de gemeente willen meegeven zijn: 

 
Tabel 42 Top 8 geopperde ideeën op het vlak van zorg en welzijn   

 Thema Frequentie7 

1 
Jeugdhulp/jeugdvoorzieningen 9 

2 
Aansluiten op hulpvraag/zorg op maat 8 

3 
Niet bezuinigen, meer hulp/zorg waar nodig  8 

4 
Meer seniorenwoningen met zorg/ondersteun zelfstandig thuis wonen 7 

5 
Informatievoorziening over ondersteuningsmogelijkheden 6 

5 
Toegankelijkheid, laagdrempeligheid, bereikbaarheid 5 

6 
Ondersteuning vrijwilligerswerk 5 

7 
Organiseer een netwerk van vraag en aanbod  4 

8 
Regelluw/bureaucratie tegengaan 4 

 

7 Een respondent kan meerdere verbeterpunten aandragen.  
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6.9 Inspanningen van de gemeente voor haar burgers 

 

Aan het einde van de vragenlijst is de inwoners van West Betuwe gevraagd een rapportcijfer te 

geven voor alle inspanningen die de gemeente voor haar inwoners doet.  Dit rapportcijfer, 

kunnen we beschouwen als een soort algemene waardering voor de gemeente. Het rapportcijfer 

van de inwoners hiervoor is een 6,4. In de referentiegroepen is dit rapportcijfer een 6,7. 

 

 
Figuur 52 Rapportcijfer voor inspanningen van gemeente voor haar burgers 

 

 

 

 
Tabel 43 Waardering inspanning gemeente voor haar burgers (rapportcijfer) 

 
2020 

West Betuwe 
Niet stedelijk 

25.000-
50.000 

inwoners 

50.000-
100.000 
inwoners 

Hoe waardeert u alle inspanningen van uw gemeente 

voor haar burgers? 
6,4 6,7 6,7 6,7 
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Hoofdstuk 7 Samenvatting 

We gaan kort in op de resultaten van de burgerpeiling in de gemeente West Betuwe. Het 

algemene beeld is dat West Betuwe een fijne woonplek is die als veilig en prettig leefbaar wordt 

beschouwd, met een sterke sociale samenhang. Over de aanwezigheid van voorzieningen is 

men over het algemeen redelijk tevreden, al verschilt dit wel per type voorziening. Over het 

onderhoud is men kritischer: hier ziet een deel van de inwoners ruimte voor verbetering.  

De dienstverlening door de gemeente en de medewerkers van de gemeente worden 

bovengemiddeld positief beoordeeld. Het bestuur wordt iets kritischer beoordeeld.  

7.1 Woon- en leefomgeving 

De leefbaarheid krijgt een goede waardering (8,1) en de zorg van de gemeente voor de woon- 

en leefomgeving een 6,4. De leefbaarheid van de buurt wordt hiermee iets positiever 

gewaardeerd, maar de waardering voor de zorg van de gemeente voor de woon- en 

leefomgeving is in West Betuwe iets lager dan gemiddeld in de referentiegroepen.   

 

Het overgrote deel van de inwoners voelt zich thuis (bij de mensen) in de buurt (92%). De 

onderlinge behulpzaamheid is net als gemiddeld bij de referentiegemeenten het minst goed 

scorende aspect van de sociale kwaliteit. Het gevoel van veiligheid is groot: 91% van de 

respondenten voelt zich (meestal) veilig. De overlast van buurtbewoners die ervaren wordt, is 

redelijk beperkt: 8% ervaart (heel) veel overlast. Dit is wel een groter deel dan gemiddeld in de 

referentiegroepen. De verkeersveiligheid wordt redelijk vaak negatief beoordeeld: ongeveer de 

helft ervaart soms of vaak onveilige verkeerssituaties (54%). Dit is vergelijkbaar met de 

referentiegemeenten maar desalniettemin een aanknopingspunt voor verbetering. Ook omdat 

dit wordt benadrukt in de door respondenten aangedragen verbeterpunten. 

 

Naast de sociale kwaliteit en veiligheid, is ook de fysieke omgeving van belang en de mate 

waarin deze goed onderhouden wordt. 73% van de respondenten is van mening dat weinig tot 

geen dingen in hun buurt kapot zijn en volgens 63% is hun buurt schoon. Over het onderhoud 

van groen en de bestrating oordeelt men kritischer. Respectievelijk 50% en 54% oordeelt hier 

positief over. Ook scoort de gemeente West Betuwe op deze vlakken iets lager dan de 

referentiegroepen. Veel respondenten maken gebruik van de mogelijkheid om in een open 

antwoord een suggestie te geven om de buurt te verbeteren. Een beter onderhoud van wegen, 

straten, trottoirs en onderhoud van groen, komen vaak terug in de adviezen. Daarnaast worden 

snelheidsbeperkingen, een gebrek aan parkeergelegenheid en meer voorzieningen voor de 

jeugd het meest genoemd.  

 

Over de mate waarin de gemeente samen met de inwoners inzet op leefbaarheid en veiligheid 

zijn de inwoners beperkt positief. Een beperkt deel voelt zich betrokken. Het eindresultaat (er 

wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid) wordt door 39% van de inwoners beaamd.  

 

Over de voorzieningen (groen, winkels, basisonderwijs, zorgvoorzieningen, et cetera) is men 

verdeeld positief. Men is het meest positief over de aanwezigheid van basisonderwijs, gevolgd 

door groenvoorzieningen. De winkels voor dagelijkse boodschappen en parkeergelegenheid 

kennen de meeste ontevreden gebruikers. Het merendeel van de resultaten komt sterk overeen 

met de referentiegroepen. Ten opzichte van de referentiegroepen op basis van inwonertallen is 

men in de gemeente West Betuwe kritischer over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse 

boodschappen. Als het gaat om de nabijheid van voorzieningen, dan oordelen de inwoners 
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vooral kritischer over het aanbod van openbaar vervoer. Ten opzichte van de referentiegroep 

‘niet stedelijk’ zijn de resultaten over het aanbod van voorzieningen vergelijkbaar. 

7.2 Relatie inwoner-gemeente 

De wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en samenwerking zoekt, krijgt 

een 7,5. Dit is een hoger rapportcijfer dan in de referentiegroepen (6,2 en 6,1).  

 

20% van de inwoners heeft vertrouwen in de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt, 34% 

heeft weinig tot geen vertrouwen. In de referentiegroepen heeft respectievelijk 31% en 29% 

(heel) veel vertrouwen in de wijze waarop hun gemeente wordt bestuurd.  

 

Het luisteren naar inwoners en het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en 

voorzieningen kent meer kritische dan positieve beoordelingen. 39% van de inwoners is het 

namelijk niet eens met de stelling dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners. 

De stelling dat de gemeente inwoners betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen 

wordt eveneens door een groot deel (34%) negatief beantwoord. De stelling dat de gemeente 

zich flexibel opstelt als dat nodig is, wordt beperkt beaamd. 20% is het hier (helemaal) mee 

eens en 35% is het hier (helemaal) mee oneens. Positiever gestemd is men in West Betuwe 

over de ruimte die inwoners en organisaties krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. 33% 

beaamt dat er voldoende ruimte is en 23% is het hier (helemaal) niet mee eens.   

 

Ten opzichte van de referentiegroep scoort de gemeente West Betuwe op de meeste aspecten 

over de wijze van bestuur kritischer. Het verschil is het grootst bij de stelling ‘de gemeente 

luistert voldoende naar de mening van haar inwoners’. Waar in de gemeente West Betuwe 20% 

deze mening is toegedaan, kan in de referentiegroepen respectievelijk 24%, 30% en 31% zich 

in deze uitspraak vinden. Het toezicht houden op het naleven van regels en het krijgen van 

voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren scoren als enige aspecten vergelijkbaar 

hoog.  

7.3 Dienstverlening 

De inwoners van de gemeente West Betuwe waarderen de dienstverlening van hun gemeente 

met een 7,3. Dat is hoger dan gemiddeld in de referentiegroepen (6,8). De communicatie en 

voorlichting vanuit de gemeente wordt met een 6,5 gewaardeerd. Dit is iets lager dan in de 

referentiegroepen (6,7). De digitale dienstverleningsfaciliteiten krijgen een 8,0 als rapportcijfer. 

Hetgeen juist een aanzienlijk hogere waardering is dan gemiddeld in de referentiegroepen (6,9 

en 7,0).   

 

78% van de inwoners is positief over het gemak waarmee informatie of producten aangevraagd 

kunnen worden, 10% is negatief. In de referentiegroepen ervaart respectievelijk 72%, 74% en 

82% dit gemak. 

  

De door West Betuwe geïntroduceerde thuisservice, het vanuit huis aanvragen en bezorgd 

krijgen van rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, krijgt een 8,1 als gemiddeld rapportcijfer.  

Inwoners die het afgelopen jaar een dienst/product hebben aangevraagd of een vraag/probleem 

hebben voorgelegd, oordelen voor het merendeel positief over de afhandeling. 74% zegt te 

hebben gekregen waar ze voor kwamen. Over de afhandeling door de medewerkers zijn ook de 

meeste respondenten tevreden. 63% onderschrijft de stelling dat ze voldoende op de hoogte 

gesteld of gehouden werden van het verloop van de afhandeling.  
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De dienstverlening door de gemeente en door de medewerkers wordt in de gemeente West 

Betuwe positief beoordeeld. Het merendeel van de inwoners van de gemeente West Betuwe kan 

zich vinden in de positieve stellingen over de medewerkers. De waardering komt overeen met 

die in de referentiegroepen.  

 

Suggesties van respondenten zijn er over een betere bezorging van het weekblad. Ook ervaren 

sommige respondenten de gemeente als afstandelijk. Zij raden aan om vaker mogelijkheden 

voor laagdrempelig contact met inwoners te organiseren om zo de zichtbaarheid en 

toegankelijkheid te bevorderen. Daarnaast noemen sommige respondenten het sneller reageren 

en meer proactief werken als verbetersuggestie.  

7.4 Zorg en Welzijn 

De gezondheid wordt met een 7,9 gemiddeld beoordeeld. Ten opzichte van de referentiegroepen 

is deze waardering van de eigen gezondheid iets hoger. Het welbevinden, hoe tevreden men 

momenteel – over het geheel genomen-  is met het leven, krijgt een 8,0 als rapportcijfer. Dit is 

nagenoeg gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroepen. De inspanningen die 

de gemeente pleegt om inwoners met een beperking, of mensen in een zorgwekkende situatie, 

volledig te laten deelnemen aan de maatschappij krijgen een 6,5 als rapportcijfer. Ook deze 

waardering komt overeen met het gemiddelde in de referentiegroepen (6,6 en 6,7).  

 

Rondom sociale contacten zien we dat een kleine groep van 5% geen betekenisvolle relaties 

heeft en dat 14% van de respondenten meer contact met mensen zou willen. Het aandeel 

respondenten in West Betuwe dat aangeeft te weinig contacten te hebben of wel wat meer zou 

willen, is iets kleiner dan in de referentiegroepen. In de gemeente West Betuwe zijn ongeveer 

evenveel respondenten die zich soms tot vaak eenzaam voelen als gemiddeld in de 

referentiegroepen. 93% kan terugvallen op familie, 91% op vrienden of kennissen en 84% op 

mensen in de buurt.  

 

68% van de inwoners is actief in het verenigingsleven, met name bij sportverenigingen en 

religieuze of maatschappelijke verenigingen. 57% geeft aan één maal per week (of vaker) 

intensief te sporten. Afhankelijk van het doel zet 36%-62% van de respondenten zich in voor 

anderen of de maatschappij. Hulp aan buren wordt het meest genoemd (62%). 46% doet 

(incidenteel) vrijwilligerswerk, 47% van de inwoners geeft (incidenteel) mantelzorg. De 

verdeling van de mate van inzet voor anderen en maatschappelijke doelen is nagenoeg gelijk 

aan de verdeling in de referentiegroep. Alleen inzet in de vorm van aandacht voor buren in een 

zorgwekkende situatie komt minder voor.  

 

Mantelzorg leidt bij 22% van de mantelzorgers soms tot belemmeringen en bij 8% vaak tot 

belemmeringen in het dagelijks leven. Het percentage mantelzorgers dat belemmeringen 

ervaart in dagelijkse activiteiten door mantelzorg is lager dan gemiddeld in de 

referentiegroepen. 

 

Het valt op dat bij de geopperde ideeën op het vlak van zorg en welzijn verbetering van 

jeugdhulp en jeugdvoorzieningen vaak worden genoemd. Vaker zien we in burgerpeilingen dat 

in suggesties op dit vlak de ondersteuning van senioren de boventoon voert. Dit resultaat komt 

overeen met het eerder geconstateerde gebrek aan voorzieningen voor jongeren in het 

hoofdstuk over leefbaarheid en veiligheid.  
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Hoofdstuk 8 Achtergrondkenmerken 

Figuur 53 Geslacht 

 

 

 

 

Figuur 54 Leeftijd 

 

Figuur 55 Opleidingsniveau 

 

 



 

46/47 Rapport Burgerpeiling WSJG 2020 – gemeente West Betuwe 

Figuur 56 Situatie werk/studie 

 

Figuur 57 Gezinssituatie 

 

Figuur 58 Netto maandinkomen 
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Figuur 59 Woontijd in de buurt 
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