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‘Een betere dienstverlening en snellere  
besluitvorming door de gemeente’ krijgt 
binnen ‘samen werken in Ermelo’ prioriteit

Onderzoeksresultaten burgerpeiling  

Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen 
we toch allemaal in Ermelo? Daar willen we samen 
aan werken, want samen kom je verder. 

Voor meer informatie over de resultaten van dit 
onderzoek verwijzen wij u graag door naar: 
www.ermelo.nl/jaikdenkmee

‘Meer passende woningen voor jongeren en starters’ 
wordt gezien als hét belangrijkste doel over alle
programma’s heen genomen
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Belangrijkste punten onder de respondenten:

Een veiliger uitgaans-
en winkelgebied

In de gemeente 
meer doen aan 

energiebesparing en 
duurzame energie

Betere dienstverlening en 
snellere besluitvorming 
door de gemeente

Meer passende
woningen voor
jongeren en starters

De gemeente vraagt vaker 
om de mening van
inwoners en bedrijven

Doelgroep
Inwoners van de Gemeente Ermelo

Een goede en veilige 
bereikbaarheid via 
fietspaden en wegen

Nastreven dat iedereen 
zich aan de regels houdt

Beter onderhoud 
van o.a. stoepen, 

groen, bankjes en  
speeltoestellen
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Belangrijkste punten onder de respondenten:

599 
respondenten
Afkomstig van verschillende 
kanalen van de Gemeente 
Ermelo, waaronder de website 
en social media kanalen. Ook 
gingen de raadsleden de straat 
op om met de inwoners in 
gesprek te gaan

Het veldwerk vond plaats tussen  

6 en 11 mei 
2019

Wat voor gemeente 
wil Ermelo zijn?

Denk je mee?
De vragen gaan over verschillende doelen die de gemeenteraad heeft opgesteld
voor de Gemeente Ermelo. De volgende onderwerpen worden behandeld:

‘Meer passende woningen voor jongeren en starters’ 
wordt het vaakst genoemd in de top 3 belangrijkheid 
van het totaal van alle gestelde vragen

Ouderen plaatsen ‘meer passende woningen voor jongeren 
en starters’ minder vaak in de top 3. Tevens hechten zij meer 
waarde aan het doel ‘meer mensen kunnen, al dan niet met 
hulp, zelfstandig leven’

Aan de uitgebreide respons te zien, kan 
geconcludeerd worden dat er een sterke 
behoefte is om gehoord te worden door
de gemeente

26%

25%

24%

50%

plaatst ‘Meer aandacht voor 
de gezondheid en welzijn van 
inwoners’ in zijn top 3

plaatst ‘Betere dienstverlening 
en snellere besluitvorming door 
gemeente’ in zijn top 3

plaatst ‘Een aantrekkelijker
centrum met winkels
dichter bij elkaar’ in zijn top 3

Conclusies
van totaal
aan vragen

Conclusies
van totaal
aan vragen

van de ondervraagden plaatst 
‘Meer passende woningen voor 
jongeren en starters’ in zijn
top 3 van belangrijkste punten

Een ‘aantrekkelijker centrum’ wordt binnen het
programma ‘samen ondernemen’ het vaakst als
belangrijkst ervaren

41%

38%

21%

Belangrijkste punten onder de respondenten:

Een aantrekkelijker 
centrum met de winkels 
dichter bij elkaar

Behoud van bestaande 
bedrijvigheid en
werkgelegenheid

Verder ontwikkelen 
dagrecreatie en

verblijfsrecreatie
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Antwoorden
op open

vraag

Tevens is een open antwoordvel voorgelegd
waarin respondenten iets kwijt konden aan
de gemeente Ermelo

42% 35%
Meer passende 
woningen voor 
jongeren en starters 

Tegenover 
<19 jaar: 61%
20-44 jaar: 50%
45-64 jaar: 51%

Meer mensen kunnen, 
al dan niet met hulp, 
zelfstandig leven

Tegenover 
<19 jaar: 16%
20-44 jaar: 10%
45-64 jaar: 24%

Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Sherloq in opdracht van Gemeente Ermelo

1. In het eerste blok van het programma ‘samen leven in Ermelo’ is er weinig verschil 
tussen de ranking van de verschillende doelen.

2. In het tweede blok wordt ‘Meer aandacht voor de gezondheid en het welzijn van 
inwoners’ veruit als belangrijkst gezien binnen het programma ‘samen leven in Ermelo’.
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Meer mensen kunnen, al dan niet 
met hulp, langer zelfstandig leven.

Meer aandacht voor de gezondheid 
en het welzijn van inwoners.

De inwoners doen meer 
voor elkaar.

Meer inwoners krijgen onderwijs 
dat bij hen past.

Meer inwoners kunnen meedoen 
door vrijwilligers- of betaald werk.

Betere sportvoorzieningen zodat 
meer mensen kunnen sporten.

Minder inwoners hebben schulden.

Een aantrekkelijker aanbod van 
kunst en cultuur.
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