Rapportage Tip Uden
Raadpleging 3
22 oktober 2018
Inhoudsopgave
1. Samenvatting

2

2. Rechte tellingen

3

Burgerinitiatieven

3

3. Onderzoeksverantwoording

11

Toponderzoek

12

1

1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?"
antwoordt 51% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "1.1 Hoe gaan uw (klein)kinderen naar school?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Zelf
met de fiets".
Op vraag "1.2 Vindt u de weg naar school op één of meer plaatsen gevaarlijk voor uw
(klein)kinderen?" antwoordt 51% van de respondenten: "Ja, (zeer) gevaarlijk".
Op stelling 2 ‘De verkeerssituaties rondom basis- en middelbare scholen in mijn woonplaats zijn
veilig’ antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 32% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal".
Op stelling 3 ‘Rond deze tijd van het jaar let ik in het verkeer extra op als ik schoolgaande kinderen
tegen kom’ antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 8% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Mee eens".
Op vraag "3.1 Op welke manier let u extra op in het verkeer?" is het meest gekozen antwoord (88%):
"Ik hou rekening met onverwachte bewegingen".
Op stelling 4 ‘In/vanuit mijn dorp is het veilig om kinderen alleen naar school te laten gaan’
antwoordt 31% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 23% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Neutraal".
Op vraag "6 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van de gemeente uw leefomgeving
te verbeteren?" antwoordt 77% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "6.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?" is het meest gekozen antwoord (38%): "Succesvol
opgestart en loopt nog".
Op vraag "6.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een burgerinitiatief in uw buurt?" is het
meest gekozen antwoord (32%): "Ja, maar niet als kartrekker".
Op vraag "6.1.1 Wat voor burgerinitiatief zou u graag op willen zetten in de toekomst?" antwoordt
76% van de respondenten: "Weet (nog) niet".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Uden, waarbij 173 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Burgerinitiatieven
De overheid legt de bal steeds meer terug bij burgers als het gaat om leefbaarheid en sociale
initiatieven. Veel gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor burgerinitiatieven.

6 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van
de gemeente uw leefomgeving te verbeteren?
(Leesinstructie: bijvoorbeeld samen met buurtgenoten een speeltuin onderhouden of
een boodschappenservice opzetten)
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Op vraag "6 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van de gemeente uw leefomgeving
te verbeteren?" antwoordt 77% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja










Nee




30 km stickers op de klikos
Brei en naailessen geven en daarbij met allochtone deelnemers Nederlands spreken ( 2
vliegen in een klap)
De sloten vrijhouden van zwerfafval
Gevraagd aan gemeente van die spiegelingen in de bochten te plaatsen. Vinden zij niet
nodig. Moet de buurtbewoners allemaal vragen of ze hun heggen korter willen knippen
zeggen zegt de gemeente( oftewel er moet eerst een ongeluk gebeuren eer zij wat doen.
Ik heb ook aangegeven bij een boa de verkeersonveiligheid op de toegekeerd. Volgens
hun controleert dr politie daar regelmatig. Dus niet.
Ik kreeg een snauwende burgemeester toen ik een gesprek had aangevraagd met hem en
hij mij belde.
MAAR: "de Gemeente" is hééél traag met reageren!
Zie boven
en verder: Nu mag de burger weer meepraten wat destijds volop gebeurde maar
gevoeglijk werd afgeserveerd.
Vele wijkraadleden van weleer zullen deze mening onderschrijven.
Heb wel geprobeerd om medebewoners het trottoir rondom de flat mee schoon te
houden maar....niemand voelt zich geroepen, doet de gemeente!! is het antwoord.
Maar wel vaak aan gedacht. Vooral in de wintermaanden met betrekking tot de verlichting
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op de fiets.


Wel eens een tip gegeven over een verkeersonveilige situatie die heel gemakkelijk
opgelost kon worden door een spiegel neer te zetten, maar dat vindt de gemeente niet
nodig helaas. Terwijl het echt een heel nare situatie is (vindt iedereen in de buurt) en de
spiegel zó bevestigd kan worden aan de daar al aanwezige lantaarnpaal. Maar om daar nu
een burgerinitiatief voor op te zetten, tsja...
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6.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?
(Meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere projecten)
(n=34)
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Op vraag "6.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?" is het meest gekozen antwoord (38%): "Succesvol
opgestart en loopt nog".

Anders, namelijk:







Fiasco!
Ik ben gestopt met e-mails.Geen enkele respons.
Weinig bereidheid van de wijkbeheerder en verkeersambtenaar
Word niet gesteund
Zie boven
Zie toelichting

Toelichting



Als vrijwilligerscomissie de wijk verbeteren maar gemeente nam het over om met de veren te
strijken.
Dit verwacht je toch niet. Ik heb weer een brief klaar liggen voor burgemeester, wethouders en
raadsleden. Bij geen succes, maak ik er een landelijke melding van. Ik ben niet gek!

5

6.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een
burgerinitiatief in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "6.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een burgerinitiatief in uw buurt?" is het
meest gekozen antwoord (32%): "Ja, maar niet als kartrekker".

Toelichting










Afhankelijk van doel
Daar is in mijn buurt geen behoefte aan
Dat hangt helemaal van de kwestie af en hoe warm ik daar zelf voor loop.
De ervaring leert mij, dat inspraak, geen gehoor krijgt. Voorbeelden: bijeenkomsten in de
schaapskooi, met als onderwerp Berenkuil Ben van Dijk. Aanleg L. v. Ravenst.str.Kornetstr.
tot Z.H Berhoven,
Ik doe al veel vrijwilligerswerk
Ik heb even geen idee waarvoor ik me zou kunnen inzetten. Maar als er dat is wil ik wel
meedenken.
MAAR: dan het de Gemeente wel beter meewerken!
Niet als ik zo behandeld ga worden.
Zou top zijn
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6.1.1 Wat voor burgerinitiatief zou u graag op willen zetten in de toekomst?
(n=92)
Idee burgerinitiatief (24%):






















'ouderen' leren internet te gebruiken voor bestellingen/ bankzaken etc.
Begrip voor de buren in veiligheids awareness
Bevordering duurzaamheid BBQ/ koffiemiddagen
Controle verlichting. Zie toelichting
Cursus verkeersregelaar zodat scholen/verenigingen ed daar een beroep op kunnen doen
Ecologisch herstel
Een veiliger buurt, er wordt enorm veel ingebroken in Uden, bij ons in de buurt maar ook
andere buurten. Bij mijn moeder (sportpark) 2x ingebroken in 6 maanden tijd!
Groene daken
Haal de GSM uit het verkeer
Hulp/ ondersteuning bij oudere echtparen, waar 1 vd 2 dementerend/ hulpbehoevend is
Laat de verkeersdelemers die zich aan wel aan de verkeersregels houden niet boeten.
Meer saamhorigheid in de wijk
Picknicktafels op het gezamenlijke grasveld
Saamhorigheid en veiligheid in de zin van preventie
Straatinitiatief om de eigen leefomgeving te verbeteren
Veiligheid (2x)
Veiligheid vergroten in de wijk.
Wat sparmomenten per jaar met onderwerpen die veel spelen op dat moment
Weggeefwinkel annex voedselbank. Speeltuin Krijten aantrekkelijker maken en
aankleden.met mensen
Wijkgericht
Zebrapaden en klaarovers bij elke school

Weet (nog) niet (76%)
Toelichting
Idee
burgerinitiatief:





Weet (nog) niet




Controle verlichting en bij geen goede verlichting gratis (tijdelijke) vervanging
aanreiken zodat ze op dat moment wel verder veilig hun pad kunnen
vervolgen. Met als achterliggende gedachten dat ze de tijdelijke verlichting
binnen 3 dagen terug moeten brengen en de verlichting gemaakt moet zijn en
dat ze anders alsnog een boete krijgen.
Https://youtu.be/tGLtkbaeupI = bomen planten, bomen planten en nog eens
bomen planten!
..
Ik ben net nieuw in de buurt waar ik (nu) woon, ik ken de behoeften van de
buurt nog niet goed genoeg om hier nu een idee over te hebben.
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Stel u krijgt de gelegenheid om de gemeente een tip te geven.

7 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te betrekken bij
hun leefomgeving? (n=146)
TIP (42%):



























Afvalverwerking
Als er aanbevelingen zijn doe daar dan ook wat mee
Betrek de burgers bij veranderingen in hun buurt
Centrum autovrij. (Nog) meer groen, het is al mooi maar kan nog mooier. Winkelbestand in het
centrum optimaliseren, druk uitoefenen op vastgoed bedrijven om huren lager te maken zodat
het runnen van een winkel aantrekkelijk wordt
Dit soort enquêtes is al prima!
Doe meer aan handhavende maatregelen in het verkeer, vooral preventief. Corrigeer ook de
ouders, zij zijn vaak een slecht voorbeeld voor hun kinderen
Durf de ernstige ecologische crisis onder ogen te zien en er naar te handelen!
Extra contole op rijgedrag van oa fietsers in het verkeer.
Faciliteer initiatieven
Ga eens met buurtbewoners om d3 tafel zitten en neem ze eens serieus. Niet alles afwimpelen
met allerlei smoesje. Luister eens een keer ECHT naar ze.
Ga persoonlijk langs huizen
Ga zelf smorgens naar de scholen op de fiets . 2 naast elkaar zoals de jeugd dat doet en ontdek
de onveilige punten . Die zijn er meer dat je denkt.
Geef de burger meer verantwoordelijkheid
Geen lastige procedures
Gemeente doe nou eens positief tegen de mensen, ik hoor teveel mensen waar 'nee' tegen
gezegd wordt, zonder argumenten. Gemeente is erg star als het gaat om nieuwe ideeën
Ik zou de gemeente willen vragen om er op toe te zien dat voetgangersgebieden,
voetgangersgebieden blijven. Dat geldt in steeds grotere mate ook voor trottoirs waar met name
fietsers binnendoor routes "aanleggen".
Infoirmatie over leeefomgeving en de plannen hiervoor moeten voor eenieder, jong/oud,
digibeet en computerwizzard eenvoudig bereikbaar/toegankelijk zijn!
Initiatieven niet een bepaalde richting in proberen te duwen. Mensen serieus nemen
Klankbordgroepen
Laat de gemeente inplaats van pamfletten ook eens de mensen persoonlijk en in hun eigen taal
weten dat er iets leuks te doen is in hun buurt
Luister vóór er een beslissing moet worden genomen naar de inwoners. Niet eerst beslissen en
voor de vorm daarna ook nog de inwoners het gevoel geven dat ze nog invloed kunnen
uitoefenen terwijl het allang beslist is
Luisteren
Luisteren en niet doen en dan achteraf weer alles wijzigen
Luisteren naar de burger!
Luisteren naar de burges
Luisteren naar de inwoners, zij wonen in de omgeving en weten hoe het reilt en zeilt ipv vanaf
het gemeentehuis bedenken hoe het het beste zou zijn voor de inwoners. En in geval van
fietspaden raadpleeg fietsers over wat veilig is en waar de gevaarlijke plekken zijn. En laat deze
plannen niet maken door mensen die niet in Uden wonen en/of er niet fietsen. Mensen die altijd
met de auto gaan hebben geen idee hoe het is voor fietsers.
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LUISTEREN!!!
Maak het opzetten van buurtinitiatieven zo toegankelijk mogelijk (online, inloopspreekuur,
voorbeelden in lokale media)
Maak het persoonlijk
Maak plannen wat duidelijker en open voor burgers
Meer burger initiatieven en actief luisteren naar burgers
Meer enquêteren op buurtniveau
Meer informatie per wijk in het Udens weekblad over mogelijkheden en veranderingen.
Meer initiatieven om elkaars buren te leren kennen. Immers bij problemen is de buurman of
buurvrouw dichterbij dan de politie of brandweer. En samen sta je sterker
Meer luisteren naar bewoners en gerichter informatie verstrekken
Meer overleg, de gemeente is van ons allemaal
Meer social media, mensen enthousiasmeren door bijeenkomsten, wellicht een 'beloning' voor
de buurt die het best voor zichzelf zorgt (budget voor een buurtfeest geven bijvoorbeeld)
Mensen persoonlijk benaderen
Met mensen in gesprek gaan
Met UdnT een goede baliefunctie
N beloning oif een persoonlijke pluim
Naar de burger luisteren
Neem de burger serieus!
Niet alles digitaal communiceren maar bijv. schriftelijke mailings als er in een wijk iets speelt.
Niet zo ambtelijk doen, maar gewoon eens luisteren en echt meedenken.
Op emotie aanspreken met voorbeelden uit de praktijk
Op locatie situaties bespreken met burhers. Ga daar mee door, dat wordt echt op prijs gesteld!
Ouders meer op hun verantwoording wijzen en welke gevolgen het kan hebben als ze dat niet
doen
Pro actiever worden en minder ambtelijke bla bla
Reageer op mails die binnen komen met klachten en/of tips
Reageren op e-mails , wel eens een suggestie voor een verbetering gedaan maar geen fatsoenlijk
antwoord gehad
Samen met eenmedewerker aan de slag,met een ijsje na .
Snellere terugkoppeling op ideeën
Sta open voor kritiek en probeer niet alles te verdedigen
Toelichting
Uitstapjes organiseren.
Verbot om te parkeren bij scholen...
Verkeerssituaties
Voorbeelden verzamelen wat elders in de praktijk goed blijkt te werken
Wees eerlijk tegen je inwoners en kom afspraken na
Zie toelichting

Ik heb geen tips (36%)
Weet niet (22%)
Toelichting
TIP:




Het schort bij de gemeente nogal eens aan gebrek aan communicatie.
Maak contact persoonlijker
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Weet
niet



Mijn mening is, dat zowel politie, als ook de mensen van "handhaving" kennelijk te bang
zijn om op te treden tegen notoire overtreders, die voor onveiligheid zorgen in
voetgangersgebieden en op trottoirs; hiertegen zou vele malen strenger moeten
worden opgetreden. Mij lijkt, dat ook op het voortgezet onderwijs er aandacht zou
moeten zijn voor normen en waarden gericht op deelname aan het verkeer. Respect is
eveneens een aandachtspunt in deze.
Niet 2 jaar niet van je laten horen om dan zelf het project over te nemen
Nu is het bij ouderen zo ,de gemeente is ervoor waarom zou ik het doen, terwijl je
samen veel kunt doen vooral voor het samenhorigheid gevoel, dat is hier n.m.i. ver te
zoeken.
Tip: Duik eens in uw archieven van weleer.
Zie boven
Dat weet ik zo helaas ook niet. Het is erg lastig om mensen te betrekken, doorgaans
laten ze zich vooral horen als ze ergens fel tegen zijn. Ik zou wel willen dat ik de gouden
tip had.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Uden
De scholen zijn weer begonnen
Burgerinitiatieven
24 augustus 2018 tot 03 september 2018
173
7,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
3 minuten en 3 seconden
4 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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