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1. Aanpak



Facebookadvertentie: 473 respondenten

• Dataverzameling: 

• Veldwerk: mei 2018

• Respondenten: van de 473 respondenten die de enquête invulden, vulden 
450 respondenten enquête volledig in

• Weging: leeftijd, geslacht & opkomstgedrag



Verspreid via Facebookadvertentie



2. 
Respondentkenmerken 

en weging



Weging naar leeftijd



Weging naar geslacht



Weging naar opkomstgedrag



3. Uitkomsten



Waar moet de gemeente de komende jaren vooral 
aan werken?

• Respondenten konden 
maximaal drie antwoorden 
aankruisen

• 54,7% vindt schone en 
veilige wijken belangrijk, 
54% goede huisvesting, 
42,7% zorg in eigen 
omgeving

N = 450



Is er een ander onderwerp dat ontbreekt en dat je 
belangrijk vindt?

“Groen en natuur”

“De nieuwe wijken moeten veel meer groen krijgen”

“Behoud en ontwikkeling van meer groen.”

“Milieu”

“De parkeerproblematiek in Ijmuiden”

“parkeer problemen.”

“Voetgangers veilig”

“Verkeersveiligheid”



“Extra hondenuitlaat plaatsen. Gewoon weer in de duinen”

“Meer los loop gebieden voor honden”

“Veilige honden uitlaatplaatsen”

“Een veel betere zorg voor ouderen en gehandicapten.”

“Meer aandacht voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap.”

“Bij zorg vraag zorgen dat de lijnen kort en helder zijn”

“burgerparticipatie!!”

“Transparante politiek”

“IJmuiden aantrekkelijker maken voor ondernemers/winkeliers”



Wil je betrokken worden of blijven bij het 
ontwikkelen van Velsen in de komende jaren?

• 40% wil ideeën geven, 
eveneens 40% wil niet 
betrokken worden

• 18% wil zich betrekken bij 
besluitvorming

• 14 respondenten geven een 
ander antwoord

N = 450



Wil je betrokken worden of blijven bij het 
ontwikkelen van Velsen in de komende jaren? 

“Anders”
“Puntje 2 en via dit soort enquetes”

“Burgerpanel , peilingen en ruimte om eigen inbreng mening idee via burgerplatform te kunnen ventileren.”

“Via door bewoners gekozen wijkraden en niet via stichtingen e.d.met zelfbenoemde bestuursleden.”

“Burgers inspraak per onderwerp rechtstreeks, niet via wtf, heldere gemeenteraad in koers en besluitvorming”

“Lijkt mij zeer interessant. Misschien per mail of zo als dit”

“Via afspraken op dorpsniveau”

“ja, bij ideeën uit mijn omgeving EN bij de besluitvorming van de gemeenteraad”



Wil je betrokken worden of blijven bij het 
ontwikkelen van Velsen in de komende jaren? 

“Anders”
“Ik ben al betrokken”

“Wanneer er een 'oproep' wordt gedaan en dit mij aanspreekt.”

“Ik ben steunfractie lid lgv, daarmee ben ik al betrokken”

“Ik zou graag willen maar werken en zelfstandig leven mrt een visuele beperking maakt dat ik geen energie over 
heb hiervoor.vraagt”

“door compromissen wordt toch niks waargemaakt.”

“Nee. Ik ben van mening dat de keuzen toch altijd die van economische belangen zullen zijn, in plaats van andere 
levensbelangrijke zaken op korte maar vooral lange termijn.”

“Weet niet wat dit precies zou inhouden”



Hoe wil je het liefst betrokken blijven? 
• Respondenten konden 

maximaal drie antwoorden 
aankruisen

• 26% wil een digitale 
nieuwsbrief, 22% sociale 
media, 19% burgerpanel 
Velsen

• 19 respondenten gaven een 
ander antwoord

N = 450



Hoe wil je het liefst betrokken blijven? “Anders”

“via een app”

“Misschien een soort gemeente app. Als er nieuwe dingen zijn dan wordt er een cijntje gegeven om je app te 
chekken etc”

“Digitaal”

“E-mail? Is erg modern tegenwoordig...”

“Social media en de infopagina”

“Enquetes om te peilen hoe de bewoners er over denken, wie weet heeft een van hen wel dé oplossing”

“Deze enquete is erg efficient vind ik mits de vragen goed gesteld worden natuurlijk ;)”



“Participatieraad velsen”

“Via door bewoners gekozen wijkraden. Dus duidelijk niet via Stichtingen of andere clubjes met zelfbenoemde 
bestuursleden”

“Er ontbreekt de mogelijk voor inspraak per woonkern  Er mag n duidelijker onderscheid zijn in gemeentewerk, 
dat verschilt nogal...”

“Velsen op Koers”

“Overleg met wijkwethouder”

“Referenda”

“op hey vlak van mijn kennis en expertise.”

“zoveel mogelijk via bovenstaande.”

“Alle media onafhankelijk van de gemeente”

“Zou het helpen”



4. Vergelijkingsbeelden



Waar moet de gemeente de komende jaren 
vooral aan werken? “Anders”

• 123 wel-stemmers vulden 
“anders” in tegenover 11 
niet-stemmers

• De volgende slide laat zien 
wat niet-stemmers invulden

N = 450



Waar moet de gemeente de komende jaren vooral 
aan werken? “Anders”

“Groen in de wijk. […] De sloten schoner houden” 

“Een idee misschien zo een soort "ooievaarspas" voor Velsenaren. Speciale pas voor 55+,speciale pas voor 
studenten etc. ??” 

“ Het voeren van de meeuwen daar zou in de APV gezet kunnen worden dat dat beboet word” 

“ Milieu” 

“ Meer los loop gebieden voor honden” 

“Sport en recreatie”



Waar moet de gemeente de komende jaren vooral 
aan werken? “Anders”

“Bakken voor plastic”

“Armoedebestrijding.”

“1 richting verkeer   Zebrapaden naar speelplekken en scholen.”

“Handhavers die de wijk ingaan en niet met zijn tweetjes lopen te flaneren op de hoofdwegen. Afschaffen 
parkeermeters zo verhoog je bezoeker aantallen” 

“Mis de infrastructuur. Mn parkeer problemen.” 



Wil je betrokken worden of blijven bij het 
ontwikkelen van Velsen in de komende jaren?

• 52% van wel-stemmers wil 
ideeën leveren, tegenover 
32% van niet-stemmers

• 19% van wel-stemmers wil 
niet betrokken zijn, 
tegenover 53% van niet-
stememers

• 1 niet-stemmer antwoordt 
“anders” en zegt:

“ja, bij ideeën uit mijn 
omgeving EN bij de 
besluitvorming van de 
gemeenteraad”

N = 450



Hoe wil je het liefst betrokken blijven? 
“Burgerplatform Velsen”

• 106 wel-stemmers willen 
meedoen aan een 
burgerforum tegenover 6 
niet-stemmers

N = 450



Waar moet de gemeente de komende jaren 
vooral aan werken? Top 3 per leeftijdsgroep

• Iedereen behalve 70+ vindt 
huisvesting belangrijk

• Iedereen is voor schone en 
veilige wijken

• Vervoer is belangrijk voor 
18-29 en 40-49 jaar

• Duurzaamheid is belangrijk 
voor 30-39 jaar en 70+

• Zorg is belangrijk voor 50+ 

N = 450




