Onderzoek: waar staat je gemeente?
Woon- en leefomgeving

Gemeentelijke dienstverlening

Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen?

Meest belangrijk bij de dienstverlening van de gemeente?

Ja, bij bijna iedereen

Juistheid en begrijpelijkheid van de informatie

11%

Ja, bij de meeste wel

Snelheid van afhandelen

40%

Bij sommigen wel, bij sommigen niet
6%

Nee, bij vrijwel niemand

48%

Houding en gedrag van de medewerkers

41%

Nee, bij de meeste mensen niet

52%

1%

40%

Duidelijkheid van het antwoord

36%

Kennis van de medewerkers

36%

Gemak van aanvragen

Top 3

Statusinformatie van het afhandelproces

Wat zijn momenteel de belangrijkste
vormen van overlast in uw buurt?
Verkeersoverlast

ervaart géén overlast
in de buurt

21%

		Gemiddeld
Wordt er voldoende
gedaan aan de
leefbaarheid in uw buurt?

Nederland 2019		

Eens

42%

6%

Website van de gemeente

Top 3

8,0

70%

Balie in het gemeentehuis

68%

Telefoon

8,2

45%

Highlights

Vindt het makkelijk om iets bij de gemeente aan te vragen 70%
Vindt dat de afhandeling van een vraag te lang duurt

Suggesties verbeteren buurt:

42%

3%

Op welke wijze heeft u contact gehad met uw gemeente?

Hoe prettig vindt u het om
in uw buurt te wonen?
Oirschot 2020		

11%

Weet niet / geen mening

25%

Geluidsoverlast van vliegverkeer

22%

Anders

29%

Overlast honden / katten (o.a. poep)

35%

Verbeteren onderhoud wegen, straten en stoepen
Snelheidsverminderende maatregelen
(o.a. drempels, 30-km zone)

Neutraal

Meer verlichting

16%

Handhaven parkeren

Oneens

Meer groen en beter onderhoud
Meer parkeerplaatsen

Welzijn en zorg
Welke vormen van burenhulp bent u bereid te verlenen?
Uit eigen beweging of als het u gevraagd wordt.
Oogje in het zeil houden

72%

Hulp bij boodschappen

Top 3

25%

In welke van de onderstaande
onderwerpen zou u zich in de
toekomst actief willen inzetten,
in samenwerking met gemeente?

Helpen bij vervoer

35%

Elkaar ontmoeten

24%

Leefbaarheid in de buurt

24%

Relatie inwoner - gemeente
Opstelling van de gemeente en samenwerking met de inwoners?

Niet luistert naar mening van inwoners
Niet doet wat ze zegt
Niet flexibel is
Niet voldoende handhaving inzet

26%

Opvangen van kinderen

Medicijnen toedienen of
persoonlijke verzorging

Huis schoonhouden of koken

Geen, ik kan wegens omstandigheden geen burenhulp geven

Geen, ik wil geen burenhulp geven

20%
8%
6%
7%
6%
5%

Waardering inspanningen van uw
gemeente voor haar inwoners?

Tevreden
met hun leven

7,9

		Gemiddeld

25%

Verbeterpunten
Niet voldoende betrekken bij plannen

28%

Ondersteuning bij een aanvraag,
administratie of computer

Anders

Voldoende ruimte voor initiatieven en ideeën

45%

Klusjes in of rond het huis

Groen in de straat/buurt

Positief

52%

30%
35%
32%
33%
35%

Oirschot 2020		
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Respondenten
Oirschot

6,8
6,7

Had u voor dit onderzoek wel eens gehoord van WIJzer?
Ja, en ik weet wat WIJzer doet

Ja, wel van gehoord, maar ik
wist niet wat WIJzer doet
Nee, nog nooit van gehoord

34%
29%
37%

