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Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Voor u ligt de nieuwsbrief Jaaroverzicht Bewonerspanelonderzoek 2021. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de uitkomsten van de onderzoeken waar wij u afgelopen jaar
voor hebben benaderd. Daarnaast wordt er een doorkijkje gegeven naar wat er met deze
uitkomsten is of wordt gedaan. Ieder onderwerp komt kort aan bod. Sommige
onderwerpen zijn verder uitgewerkt in afzonderlijke rapportages, die via een link te
benaderen zijn.
Het Projectteam Bewonerspanel van de gemeente Apeldoorn wil u hartelijk bedanken voor
uw deelname aan de onderzoeken in 2021. Hopelijk kunnen we ook in 2022 op u rekenen,
want uw mening doet ertoe!

Vuurwerk
In september hebben wij u een vragenlijst
gestuurd over alternatieven voor het
afschaffen van consumentenvuurwerk. In
totaal hebben wij 2.670 volledig ingevulde
vragenlijsten van u ontvangen. Doel van deze
enquête is om de gemeente(raad) meer
inzicht te geven in hoe u voorheen de
jaarwisseling vierde en hoe u dat in de
toekomst, zonder consumentenvuurwerk, het
liefst zou willen doen. De uitkomsten hebben
ertoe bijgedragen dat er deze jaarwisseling
meerdere (vuurwerk)shows worden
georganiseerd voor de inwoners van
Apeldoorn, verspreid over de gemeente.

Veruit de meeste mensen vieren oud & nieuw in de gemeente. Samenzijn is daarbij het
sleutelwoord. Ongeveer een derde deel van de inwoners stak altijd of soms vuurwerk af. Nu dat
niet meer mag wil twee-derde deel van de inwoners hiervoor graag een alternatief. Een centrale
vuurwerk- of droneshow is hiervan een goed voorbeeld. We zien wel dat lang niet iedereen ook
zeker zo’n show gaat bezoeken, wat vooral van het tijdstip van de show en van het weer afhangt.
Kleinschalige shows in de wijk worden ook door veel mensen als een geschikt alternatief gezien.
Wilt u het complete onderzoeksrapport lezen? Klik dan hier.

Omgevingsvisie

I-visie

In opdracht van de projectgroep
Omgevingsvisie is het bewonerspanel

In opdracht van de afdeling Informatie
hebben we u een aantal stellingen

gevraagd om te reageren op in totaal 14
stellingen die belangrijke keuzes uit de

voorgelegd over digitale dienstverlening,
gegevensgebruik en digitalisering. We zien

Omgevingsvisie van Apeldoorn
weerspiegelen. De stellingen gingen over vijf

dat de digitalisering volledig verweven is
geraakt met onze samenleving. Dat heeft

onderwerpen: woningbouw, winkels,
bedrijventerreinen, dorpen en buitengebied,

invloed op de dienstverlening van de
gemeente en de manier waarop de gemeente

en natuur, groen en buitenruimte. De
Omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn zich

wil werken met en voor de inwoners. Onze
ideeën hierover worden beschreven in de i-

de komende jaren gaat ontwikkelen.

visie. De antwoorden op de stellingen waren
belangrijk om deze visie te ontwikkelen.

In totaal deden 2.670 panelleden mee aan
deze enquête. Ook bleek uit de vele
aanvullende opmerkingen die werden
ingevuld dat de betrokkenheid bij dit

Zo zien we in uw antwoorden dat veel
inwoners digitaal contact met de gemeente

onderwerp groot is, waarvoor dank! Wij zijn
blij met de vele reacties. We kunnen op dit

willen (videobellen, chatten) en dat de digitale
dienstverlening makkelijker gemaakt moet

moment helaas nog niet ingaan op de
resultaten omdat deze worden gecombineerd

worden. Toch melden veel panelleden ook
dat persoonlijk contact in veel gevallen ook

met de resultaten van vergelijkbare peilingen
via onze website en social media kanalen, én

belangrijk is en dat we niet volledig moeten
overgaan naar digitale dienstverlening.

met alle zienswijzen die zijn ingediend over
de Omgevingsvisie toen deze ter inzage lag.

Verder viel het op dat veel inwoners inzicht
willen hebben in welke gegevens de

Al deze reacties samen nemen we op in een
‘Reactienota’. Hierin zal de gemeente ook

gemeente van hen gebruikt. Er kwam niet
naar voren uit de beantwoording door

toelichten welke reacties hebben geleid tot
eventuele aanpassingen in de

inwoners dat de behoefte aan digitale
schermen in de stad breed gedragen wordt.

Omgevingsvisie. De Reactienota zal naar
verwachting in januari of februari 2022 samen

De i-visie wordt in december besproken in de

met de volgende versie van de
Omgevingsvisie gereed zijn en voorgelegd

gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad
de iVisie heeft vastgesteld, kunt u het lezen

worden aan de gemeenteraad. Zodra dat

op apeldoorn.nl.

gebeurt zullen we een link naar de
Reactienota plaatsen op
www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie. Hier kunt
u, als u dat wilt, nog veel meer lezen over de
Omgevingsvisie.

Verkiezingen
In januari bent u bevraagd over Verkiezingen
in coronatijd. Door deze bevraging kregen we
inzicht in waar en wanneer bewoners gingen
stemmen. Voor het eerst was het mogelijk om
ook op maandag en dinsdag te stemmen. Uit
de peiling bleek dat de meeste mensen geen
voorkeur hadden voor een dag en dat de
meeste drukte ’s avonds kon worden
verwacht. Daar konden we op de
verkiezingsdagen rekening mee houden. Ook
kon er vanaf 70 jaar per brief worden
gestemd. Dat kon nog niet eerder, dus de
informatie die we hierover ophaalden was
meer dan welkom. 7% van de bewoners gaf
aan per brief te gaan stemmen. Mede door
uw inbreng hebben we in Apeldoorn veilige
Tweede Kamerverkiezingen kunnen
organiseren.

Levensloopbestendig wonen
In april hebben wij 1.600 panelleden van 55 jaar en ouder aangeschreven over het onderwerp
levensloopbestendig wonen. De vragenlijst was bedoeld om inzicht te krijgen in hoe de oudere
Apeldoorners kijken naar de geschiktheid van hun woning en leefomgeving voor hun toekomstige
leefsituatie. Er deden 765 panelleden mee aan dit onderzoek.

Belangrijke algemene uitkomst is dat veruit de meeste senioren aangeven graag in hun woning
en buurt willen blijven wonen. Wel is er een vraag naar meer geschikte woningen voor ouderen.
Dat kan door aanpassing van bestaande woningen of door de bouw van meer woningen voor
ouderen. Ze zien voor de gemeente een ondersteunende rol in financiering en in de
informatieverschaffing. Verder kan de openbare ruimte meer rekening houden met ouderen, zoals
bijvoorbeeld met zit- en rustplekken. De resultaten van deze enquête worden meegenomen in het
beleid voor levensloopbestendig wonen.

Uitvaart en cremeren

Energie en aardgasvrij

De gemeente werkt aan de actualisatie van

Begin van het jaar hebben wij u om uw

het beleid rond de begraafplaatsen. Daarom
hebben we in april, gelijktijdig met de vragen

mening gevraagd over het thema energie en
aardgasvrij. Aan dit onderzoek deden 2.875

over levensloopbestendig wonen, 1.600
panelleden van 55 jaar en ouder

personen mee. Ongeveer driekwart van u
weet dat er in 2050 geen gebruik meer

aangeschreven over dit onderwerp. Deze

gemaakt mag worden van het

enquête, die door bijna 700 personen volledig
werd ingevuld, heeft als doel om inzicht te

aardgasnetwerk. Een even groot deel vindt
dit ook een belangrijk thema. Zonne- en

krijgen in hoe u als senioren in Apeldoorn
tegen hun eigen uitvaart aankijkt. Als

windenergie en waterstof worden door u
gezien als belangrijkste alternatieven voor

facilitator en exploitant van begraafplaatsen is
het voor de gemeente belangrijk om inzicht te

aardgas. Verduurzaming van uw woning vindt
u een belangrijk thema, al staat u enigszins

krijgen in de behoefte van de bewoners.

sceptisch tegenover het behalen van het doel
om als gemeente in 2050 energieneutraal te

De uitkomsten laten zien dat de keuze voor
begraven vooral is ingegeven door beleving

zijn.

en traditie. De keuze voor cremeren heeft
meer te maken met ontzorging en kosten.

De uitkomsten van dit onderzoek waren input
voor de Transitievisie warmte, waarin we

Voor natuurbegraven blijkt onder beide
groepen heel veel belangstelling te bestaan.

beschrijven hoe we een aardgasvrij
Apeldoorn in 2050 willen bereiken. Daarnaast

Verder blijkt meer dan de helft van de
respondenten 1 of meer keren per jaar op

zijn de uitkomsten gebruikt voor onze
Energiemonitor, waarin we onder andere de

een begraafplaats te komen. Natuur,
ontmoeting en bereikbaarheid noemen ze als

ontwikkelingen op het gebied van energie en
duurzaamheid binnen Apeldoorn in de gaten

belangrijke aandachtspunten.Het beleidsplan
over dit onderwerp is in het eerste kwartaal

houden.

van 2022 gereed.

Wonen en leven in Apeldoorn
In de MPB staan doelstellingen die gaan over wonen en leven in Apeldoorn. Het Bewonerspanel
is de bron voor indicatoren in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) waar de mening van
Apeldoorn wordt gevraagd.
In 2021 zijn voor het zevende jaar op rij (nagenoeg) dezelfde vragen gesteld. Hierdoor kunnen er
conclusies worden getrokken over de ontwikkeling van de indicatoren. Er hebben 1.871
panelleden meegedaan met de peiling die werd gehouden in juni 2021. De vragen, waarvoor
meestal een rapportcijfer moest worden gegeven, gingen onder andere over leven in de
gemeente Apeldoorn in het algemeen, de kwaliteit van de wegen, paden en pleinen in buurt of
dorp, de kwaliteit van het groen en over tevredenheid over sport en cultuurvoorzieningen. De
resultaten van de laatste 7 jaren (2015-2021) vindt u in dit tabellenpakket.

Externe enquête over verkeersveiligheid
We werken op dit moment aan het opstellen van een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven
we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Het plan
helpt ons ook om te bepalen welke wegen of kruispunten we het belangrijkst vinden om aan te

pakken en veiliger te maken. We stellen het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse
informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin we onze inwoners om hun mening en
ervaringen vragen. De enquête wordt uitgevoerd door een externe partij, maar we brengen deze
enquête graag onder uw aandacht. Wilt u ook uw mening geven over de verkeersveiligheid in
Apeldoorn? Dat kan via deze online enquête tot en met 3 december 2021. Wilt u eerst iets meer
lezen over het Verkeersveiligheidsplan? Dat op onze website. Op deze webpagina vindt u ook de
link naar de enquête. Alvast bedankt voor het meedoen!
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