Publieke raadpleging onder de inwoners van
Vijfheerenlanden over de nieuwe burgemeester
6 december 2019
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Samenvatting
Op stelling 1 'Het is een meerwaarde dat de burgemeester geen politieke achtergrond heeft'
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Aan de hand van vraag "2 Welke 3 eigenschappen zijn volgens u het belangrijkst voor de nieuwe
burgemeester?" komt de volgende top vier van gemiddelde scores naar voren:
1. Betrouwbaarheid (2,4)
2. Daadkrachtig (3,1)
3. Communicatief (3,4)
3. Eerlijk (3,4)
Aan de hand van vraag "3 Met welke 3 thema’s moet de nieuwe burgemeester, volgens u, begaan
zijn om een goede burgemeester te kunnen zijn in de gemeente Vijfheerenlanden?" komt de
volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Veilige gemeente (2,4)
2. Woon- werk- en leefklimaat (2,5)
3. Dienstverlening aan burger en bedrijven (3,3)
Op vraag 4 “ Stel u mag de nieuwe burgemeester een dag meenemen naar een locatie in de
gemeente Vijfheerenlanden. Waar neemt u hem mee naartoe en waarom?” antwoord 66% van de
respondenten met een plaats.
Op vraag 5 “Welke tip wilt u de nieuwe burgemeester meegeven?” antwoordt 74% van de
respondenten met een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVijfheerenlanden, waarbij 190 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Nieuwe burgemeester
Afgelopen maand is de nieuwe burgemeester, Sjors Fröhlich, geïnstalleerd in de gemeente
Vijfheerenlanden. Sjors Fröhlich (52) was een voormalig radio- en televisiepresentator bij de
NCRV. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Sjors Fröhlich woont al jaren in
Schoonrewoerd en is de afgelopen jaren bezig geweest met zich voorbereiden op een
bestuurlijke functie.

1 'Het is een meerwaarde dat de burgemeester geen
politieke achtergrond heeft'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 1 'Het is een meerwaarde dat de burgemeester geen politieke achtergrond heeft'
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•

Het niet hebben van een politieke voorkeur zou een voorwaarde moeten zijn om
burgemeester te worden, Burgemeesters laten heel vaak de oren hangen naar de
landelijke politiek. Het burgemeestersambt moet ook geen door Den-Haag
aangestuurde baantjes machine zijn. Kijk naar Den-Haag - Krikke, kijk naar
Amsterdam - Halsema - hoe beroerd wil je het hebben.
Hij heeft waarschijnlijk een breder inzicht en kan mede daardoor situaties beter
inschatten en meningen bijstellen .
Ik heb hoge verwachtingen van deze nieuwe burgemeester. Hij heeft een
waanzinnig sociaal beroep gehad en kan dus als geen ander snel een goed contact
leggen met alle mogelijke soorten burgers. Door zijn vorige beroep weet je dat hij
een grote interesse heeft in de medemens dus dat is een grote pré. Daarnaast is
hij godzijdank ontsnapt aan de bestuurlijke en beleidsmatige pikdonkere
tunnelvisie waar bestuurlijk Nederland aan lijdt. We krijgen nu dus eindelijk één
van ons aan het hoofd van de tafel en daar kan de burger alleen maar beter van
worden. Geen blabla en pluchekleven en kijk mij nou eens maar iemand die
keihard gaat voor deze gemeente en geen enkele andere. Geweldig.
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•

Meer maatschappelijk geschoold vanuit de praktijk. Waarschijnlijk per definitie
meer gevoel voor realiteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en gemeenschapszin.

Mee eens

•

De vraagstelling klopt niet. Sjors Fröhlich was een .... Hij leeft nog toch?

Neutraal

•

Aan de ene kant is het een blanco begin, aan de andere kant heeft hij natuurlijk
wel opvattingen, maar zijn die minder bekend omdat hij niet bij een partij hoort.
Dat zal de tijd leren. Misschien heeft de burgemeester wel hele andere ideeën,
grote sportevenementen bijvoorbeeld
Een gedegen bestuurlijke achtergrond: daar gaat het om bij het besturen van een
middelgrote gemeente
Elke burgemeester staat boven de partijen.
Het kan een meerwaarde zijn, maar dat is helemaal afhankelijk van de persoon. Ik
ben er in ieder geval wel enthousiast over.
Nog geen mening
Ook Sjors zal een politieke voorkeur hebben en dat zal altijd blijven meewegen in
zijn beslissingen. Menselijk gedrag!

•
•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•

Zeer mee
oneens

•

Geen politieke achtergrond wil niet zeggen dat je geen politieke mening hebt.
Alleen ben je daar nooit mee naar buiten gekomen
Het lijkt mij belangrijk dat een burgemeester de weg weet in het politieke bestel.
Een burgemeester zonder politieke achtergrond bestaat niet of is een rasopportunist. Hij kan maar beter openheid geven over zijn mores.
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2 Welke 3 eigenschappen zijn volgens u het belangrijkst voor
de nieuwe burgemeester?
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de eigenschap die u het belangrijkst vindt, nummer 2 is
de eigenschap die u na nummer 1 het belangrijkst vindt, etc. Wanneer u op ?Weet niet

(n=154)
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Aan de hand van vraag "2 Welke 3 eigenschappen zijn volgens u het belangrijkst voor de nieuwe
burgemeester?" komt de volgende top vier van gemiddelde scores naar voren:
1. Betrouwbaarheid (2,4)
2. Daadkrachtig (3,1)
3. Communicatief (3,4)
3. Eerlijk (3,4)

Andere eigenschap, namelijk:
•
•
•
•
•
•

3 keuzes is te weinig er komen veel positieve eigenschappen voor bij deze energieke persoon
Eigen gemeente voor alle andere gemeenten en/of pollitke spelletjes laten gaan
Gewetensvol
Verbinder
Visionair
Voor iedere inwoner belangstelling

Toelichting
•
•
•

Burgermeester moet vooral niet proberen de gemeenschap te veranderen, zoals het
doordrammen van herindelingen en koopzondag.
De tijd zal het leren
Iemand met beide benen op de grond, poten in de klein, niet iemand die met de waan van de
dag meewaait.
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•

Moeilijk om drie eigenschappen te kiezen. Ook betrokken, communicatief, diplomatiek,
meelevend en tactisch zijn belangrijke eigenschappen.

3 Met welke 3 thema’s moet de nieuwe burgemeester,
volgens u, begaan zijn om een goede burgemeester te
kunnen zijn in de gemeente Vijfheerenlanden?
(Vraaginstructie: Nummer 1 is het thema die u het belangrijkst vindt, nummer 2 is het
thema die u na nummer
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(n=151)

Aan de hand van vraag "3 Met welke 3 thema’s moet de nieuwe burgemeester, volgens u, begaan
zijn om een goede burgemeester te kunnen zijn in de gemeente Vijfheerenlanden?" komt de
volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Veilige gemeente (2,4)
2. Woon- werk- en leefklimaat (2,5)
3. Dienstverlening aan burger en bedrijven (3,3)

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(politieke)vriendjes politiek van afgelopen 60 jaar tot staan brengen en liefst uitbannen
Activiteiten voor de jeugd
Alle thema's zijn belangrijk maar ik moet drie invullen (bugje)
Bestuur Gemeente
Busvervoer in en om meerkerk, rechtstreeksr verbinding naar gchem voor vo leerlingen
Dorpen beschermen tegen Vianen en Leerdam
Het qbuzz OV
Huizen voor 1 persoons onder de 220000 euro
Kunnen werken met de cultuurverschikken binnen de gemeente door de vreemde
samenvoegingen van Zederik Vianen en Leerdam.
Lange termijn toekomst voor gemeente en inwoners
Onderstuenen van de eigenheid van de kernen en bewonersinitiatieven
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oog voor kleine kernen
Ouderenzorg, zorgboerderij etc
Paradigmashift stimuleren voor duurzame invulling van alle genoemde activiteiten
Verwerken van fusie
Waterveiligheid
Wmo
Zorgen dat alle bewoners worden gehoord, niet enkel linkse meningen
Zorgen dat er geen windmolens bij komen. Groene hart is niet het domein voor dat soort
geldwolven. Windmolens moeten in grote parken komen. Liefst op zee.
Zorgen dat er niet meer asielzoekers bij komen

Toelichting
•
•
•
•
•

De meeste van bovengenoemde punten staan niet bij de burgemeester maar bij de
wethouders. Sterker nog, hij moet zich op deze onderwerpen niet profileren.
Deze vraag werkt niet, je bent verplicht om 3 dingen aan te geven, terwijl "Alle thema's zijn
even belangrijk" niet gecombineerd zou moeten worden met andere antwoorden. Ik heb twee
andere opties aangeklikt omdat het moest.
In 1983 hebben de gebroeders Das een beeld geschetst hoe de wereld er over 80 jaar uit zal
zien. Een historisch boek, omdat vanaf 2020 deze wereld werkelijkheid gaat worden, ook in
Nederland.
Kunnen werken met de cultuurverschikken binnen de gemeente door de vreemde
samenvoegingen van Zederik Vianen en Leerdam.
Met extra inkomsten vanuit verkoop Eneco (€ 50 mjln) mooi moment om iets extra te kunnen
doen
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4 Stel u mag de nieuwe burgemeester een dag meenemen naar een locatie in
de gemeente Vijfheerenlanden. Waar neemt u hem mee naartoe en waarom?
(n=152)
Ik neem de burgemeester mee naar (66%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ver) bouw herv kerk Meerkerk
Agrarische activiteit
Alle bewonersinitiatieven zoals hertenkamp, BOM, kerst in de vrijstad, paardenmarkt, etc.
Alle facetten van het vrijwilligerswerk binnen de gemeente
Ameide
Ameide ( prinses marijkeweg)
Ameide en Tienhoven
Appartementengebouw De Watertoren
Arbeidscentrum Leerdam op Anjerstraat.
Bejaarde huizen
Bij Buurttoezicht Leerdam/noord
Bolgarije buurtschap
Buurtschap Helsdingen
Camping De Grienduil
Centrum leerdam
Dagopvang Hof van Batenstein Vianen
Dam en oude centrum van Ameide. De Dam moet weer "een echte Dam" worden zonder lelijke
pomp die er niet hoort. Gehele oude centrum (Inclusief de loswal) moet weer uitstraling krijgen.
De A27
De bermen van Leerdam met de vraag of het maaibeleid aangepast kan worden, door het rigide
maaien van de bermen verdwijnen veel diersoorten uit de natuur. Verder zou ik de
burgemeester graag mee willen nemen op een avond dat de padden trekken en hem laten zien,
hoe weinig begripvol bewoners zijn naar de vrijwilligers die de amfibieën helpen bij hun
oversteek.
De bibliotheek want dat is het kloppende warme hart van Vianen. Hier is iedereen welkom en
staat klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Door alle activiteiten die er verder
plaatsvinden is het een bruisende plaats waar men elkaar kan ontmoeten.
De binnenstad van Leerdam waar het trottoir geen doen is met rolstoel of rollator om dat de ze
vol staan met fietsen
De diefdijk
De donkere provinciale weg naast zijderveld
De file door sluipverkeer in Hagestein
De gehele gemeente
De Glasblazerij in Leerdam
De hagen
De Kaai/Zouweboezem, om aan te geven dat dit niet geëxploiteerd moet worden voor externen
t.b.v. recreatie
De kerk (2x)
De lek.
De markt en naar een gezellig cafeetje
De natuur
De prachtige uiterwaarden in everdingen
De Schaapskooi Overboeicop Schoonrewoerd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Voedselbank, deze mensen doen supergoed werk maar kunnen voor hun pand best een
opknapbeurt gebruiken. Ik zou heel graag zien dat er voor deze groepen vrijwilligers en niet
alleen de voedselbank een financieel potje komt om hun te steunen
De watertoren van Meerkerk
De wijken Noord en (Groot) Ter Leede in Leerdam
Dorpsplein Meerkerk rond 16:30 uur
Dorpsstraat in schoonrewoerd
Een hele ronde door de gemeente in vianen in ieder geval naar het centrum kijk hoe mooi het
is,daarna naar de natuur in deze omgeving de lek de middelwaard . En in gesprek komen over
toerisme en tiny houses .kansen genoeg
Een initiatief voor kwetsbare inwoners
Een pleeggezin!
Een vechtscheiding, omdat hierin de maatschappij het meest ontwricht wordt.
Eenzame ouderen die in hun eigen huis zitten te verpieteren, omdat de "bejaardenhuizen van
vroeger" wegbezuinigd zijn. Ik zou laten zien dat de trend, koste wat kost zo lang mogelijk thuis
blijven, niet de oplossing is.
Glasfabriek (2x)
Glasmuseum (2x)
Grote kerk Vianen
Het centrum van Leerdam
Het park in de monnikenhof en de zooi die daar is
Het Spartaveld in Leerdam om hem te laten zien, dat enkele mensen er een zootje van maken,
zodat die worden gemaand, hun zaken op orde te brengen. Het dumpen van vuil en het niet
onderhouden van erfafscheidingen stoort mij.
Het zwembad.
Historisch gemaal "De Biezen"
Hof van Batenstein
Ik laat de burgemeester zien waarmee ik als vriwilliger actief ben.
Kan van alles zijn
Kerk
Knooppunt a27 om hem te laten zien dat de verkeerssituatie veel te wensen over laat. Max
snelheid zou 30 moeten zijn op de plaats waar mensen lopend de rijbaan moeten oversteken!
Kon Emmalaan
Konijnenfokker in Leerbroek en vraag hem protesteren tegen zijn bedrijf te verbieden en inzicht
te krijgen in wat deze mensen moeten meemaken. Zo schrijnend. Aan de keukentafel van deze
mensen en de post met haatmail die zij dagelijks ontvangen doornemen. Laten zien dat de
burgemeester deze kwestie heel goed in beeld heeft.
Leerdam
Leerdam Noord
Leerdam West (2x)
Leerdam. Om te laten zien wat er nog moet gebeuren in dit stadje en kennis maken met de
bewoners! Laat je gezicht zien.
Locatie oude school aan de kerkweg in Leerbroek
Meerkerk
Met de bus van mkerk naar gchem
Mijn huis voor een kop koffie
Mijn werk bij htl
Monument Jan Blanken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naar een klein dorp om te laten zien wat er leeft in de kleine kernen die zich zelf aan de kant
gezet voelen. Ik zou daarbij ook de wethouders uitnodigen
Nieuwland in de spits
Overlast sluipverkeer Bentzberg weg
Parkeerplaatsen die vol zijn en parkeerplaatsen die niet vol zijn!
PG afdeling
Platte land. De contouren van het groene hart laten zien.
Plattegrond van de gemeente
Rondje vijfheerenlanden per fiets. Om te laten zien wat voor prachtige gemeente dit is met zijn
lankelijke karakter. Maar de burgemeester woont al zijn hele leven in dit gebied, en weet dit
dus al. Fijn dat hij zo goed op de hoogte is van dit gebied!!
Scholen; om jongeren te enthousiasmeren
Sluiseiland
Sportpark Het Plein
Stedelijk Museum Vianen
Terrein Batenstein
Terug in de tijd, hoe mooi Hagetsein was voor de windmolens, industrieterein en H&H
Uiterwaarden Lek
Uitgaans gelegenheden om te laten zien dat alle boas overdreven zijn
Vianen (2x)
Vluchtelingenwerk en de participatie van hen binnen onze gemeente
Voedselbank (2x)
Werkplekken
Wijk Hogeland inzake verkeersdruk
Winkelcentrum de Hagen in dan in de avond/nacht zodat hij zelf kan zien wat er dan daar
gebeurd.
Zijderveld
Zouweboezem

Ik zou de burgemeester niets willen laten zien in onze gemeente (5%)
Weet niet (30%)
Toelichting
Ik neem de
burgemeester
mee naar:

•

•

Binnen de Vijfheerenlanden is er nog erg weinig aandacht voor de
pleeggezinnen, een dagdeel mee lopen en horen wat er leeft binnen die
gezinnen is belangrijk om kennis te maken met dat deel van de zorg van de
gemeente. Er is recent de "week van de pleegzorg" geweeest, ik heb van
alles gelezen over gemeenten die aandacht besteden daaraan een
bloemetje, een kaartje, een kadobon, een koffie uurtje enz. heel divers, maar
binnen de Vijfheerenlanden is er volgens mij niets gebeurd, het leeft niet
terwijl die zorg toch ook gedeeltelijk bij de gemeente ligt. Een stukje
waardering, een stukje mee leven en mee denken, aandacht, de knelpunten
kunnen aangeven dichterbij dan bij Jeugdbescherming wat daarvoor te groot
is.
Daar komt heel veel samen dat voor mij belangrijk is: de grootsheid van een
klein dorp, een ongekend saamhorigheidsgevoel, grenzeloze gastvrijheid,
een prachtig weids uitzicht over de polder en voetbal.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ik zou de
burgemeester
niets willen
laten zien in
onze gemeente
Weet niet

Daar zie je hoe mooi de natuur nog is en hoe mensen met elkaar omgaan.
Dan zou ik kunnen vertellen hoe belangrijk het is dat de kernen aantrekkelijk
en leefbaar blijven voor de komende generaties. Ook goede wegen en
bereikbaarheid voor verkeer en ov horen daar bij
De receptie in het gemeentehuis van vianen
Er wordt te weinig gedaan voor de mensen die het moeilijk hebben.
Hem de verkeers- en parkeerproblemen laten zien.
Hem informeren over de fijnstof en geluidsoverlast van de de A2 en A27
Hij moet dit unieke stukje landschap gezien en beleefd hebben.
Ik zou de burgemeester meenemen naar De Diefdijk en alle andere mooie
gebieden van de Groene Vijfheerenlanden en hem vragen er voor te zorgen
dat dit zo blijft en niet wordt verpest met woningbouw voor groeigemeente
Utrecht. Utrecht is nu de snelst groeiende gemeente, geen enkele noodzaak
dat dit zo doorgaat. Durf toe te geven dat groei en het huisvesten van nog
meer mensen, waar dan ook vandaan, geen urgentie is, vol is een keer vol.
Laten zien hoe druk en 'gevaarlijk' het is door al het verkeer wat hier
passeert
Laten zien wat leegstand met de omgeving en uitstraling van een centrum
doet.
Misschien dat er dan kan worden ingegrepen in de handel in verdovende
middelen en dat het niet naar andere wijken verhuisd.
Moet nodig verplaatsen naar binnenstad
Netter en schoner
Om hem te laten zien dat er maar zeer weinig betaalbare woningen zijn voor
jongeren (die min. loon verdienen) terwijl ze wel graag in Ameide willen
blijven wonen.
Om te laten zien wat alle bezuinigingen en bureaucratie teweeg brengt bij
zorgverleners en zorgvragers en mantelzorgers
Omdat de huidige beherende stichting al 14 jaar het onvermogen getoond
heeft om de zaak in goede banen te leiden. Daardoor is het na 12 jaar
openstelling nu al twee jaar niet meer voor publiek toegankelijk. Hier moet
i.p.v. een Regionale gemalenstichting A&V een eigen "Gemalenstichting
Vijfheerenlanden" voor komen.
Twee wijken met verschillende karakters: vergrijzing (Noord) en voortijdig
afgebroken perspectief (Ter Leede).

•

De burgemeester is bekend met de regio. Niet nodig dus.

•

We hebben in Ameide bejaardewoningen waarom woonen daar
Poolsemensen?
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5 Welke tip wilt u de nieuwe burgemeester meegeven? (n=151)
Tip (74%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Authentiek blijven
Bedrijvigheid in de stad Leerdam verhogen, en jeugd activiteiten organiseren
Betrek de inwoners meer
Bezoek veel burgers
Blijf bij jezelf
Blijf gewoon zoals hij is.
Blijf je zelf
Blijf je zelf en denk dat je op de radio bent. Frank en vrij.
Blijf je, zelf
Blijf jezelf (2x)
Blijf jezelf en leer bij
Blijf jezelf Sjors!!
Blijf jezelf!
Blijf lekker uzelf en laat u zien tussen de inwoners.
Blijf nieuwsgierig
Blijf nieuwsgierig en kritisch
Blijf out of the box denken
Blijf u zelf
Blijf uzelf en veel wijsheid toegewenst
Blijf zichtbaar
Blijf zoals je bent
Blijf zoals je bent. Enthousiast,nieuwsgierig, geinterresserd.
Blijf/wees eerlijk en behandel iedereen alsof het je partner is of je ouders zijn
Brede schouders tonen
Cultuur (bijv monumenten en musea) mogen meer aandacht en festiviteiten, die voor iedereen
toegankelijk zijn, zouden het gemeenschapsgevoel in Vijfheerenlanden goed kunnen doen
Dat de burgemeester er voor alle mensen is en niet alleen zijn eigen kringetje
De balans tussen de kleine en grote kernen bewaken.
De belangrijkste taak van een burgemeester is om beleefd te blijven, welke betekenis dat
woord in een gegeven situatie ook aanneemt. En om altijd de burgemeester te blijven en
uitsluitend buiten zijn gemeente de geschikte peer uit te hangen.
De identiteit van de dorpen laten behouden.
Denk om de balans werk/privé
Dicht bij jezelf blijven!
Doe wat aan hangjongeren
Een burgemeester is er voor de burgers
Elke kern in de gemeente is anders
Er is zo veel goeds binnen de gemeente dat op het spel staat doordat de afstand tot de
gemeente groter wordt. Blijf dit verdedigen en ondersteunen, in elke kern.
Ga eerst een wat doen aan het huizentekort voor ons jongeren.
Ga niet mee in het politieke spel, voor wat hoor wat en kies wat goed is voor de bevolking en
niet voor de lobby mensen
Ga stad/dorp/wijk in en praat met inwoners
Gebruik ervaring van een snelle dynamische omgeving om het ambtenarenapparaat in
beweging te brengen. Op vrijdagen is vaak een gemeentehuis uitgestorven en dat komt niet zo
dienstverlenend over bij burgers en bedrijven
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Geniet ervan en niet te veel ingaan op het politieke gebral
Genieten van elke dag.
Gewoon Sjors blijven
Gewoon zichzelf blijven.
Goed luisteren naar mensen die verstand hebben van de zaken waar u op dat moment mee
bezig bent
Goede afspraken maken
Hard rijden in de hagen
Heb oog voor alle inwoners, niet alleen voor de negatieve gillers
Houd ogen en oren open voor de gewone mens in de gemeente
Houd rekening met alle groepen
Huizen bouwen voor eigen bevolking, niet voor externen
Ik wens hem veel succes in deze functie ..
Inlevingsvermogen voor de gehele gemeenschap. Vooral de dorpen niet negeren. Er is meer
dan Viane en Leerdam
Je zelf blijven en niet met de waan van de dag meewaaien.
Jezelf blijven
Kom regelmatig in kleine kernen, laat u zien!
Kom veel onder de mensen
Laat elk dorp zijn eigen karakter houden en kijk niet naar vijfheerenlanden als 1 geheel.
Laat je goed voorlichten, haal de goeie informanten ( ambetenaren-burgers eruit. Laat
meelopers (bruine arm figuren zo snel mogelijk links liggen.
Laat je overal zien en beperk dat niet alleen tot Leerdam.
Laat je vaak bij de bevolkingzien
Laat je zien, niet achter je bureau blijven zitten.
Laat niets opdringen door provincie Utrecht
Laat u breed informeren, ga eerst in gesprek met bewoners, ondernemers en dergelijke om een
goed beeld te krijgen van uw gemeente
Laat u niet beinvloeden en vaar een onbevangen en neutrale koers
Laat u zien
Laat u zien.
Leg uw oor ook te luisteren bij mensen die niet uit zichzelf van zich laten horen.
Let op het kleine beetje natuur dat we nog hebben in de gemeente en spring er zuinig mee om,
net zoals zuinig zijn op de vrijwilligers.
Loop rond, sta open, praat met mensen, nodig uit en vier deze mooie gemeente
Vijfherenlanden
Luister goed
Luister goed en denk mee !
Luister naar de bewoners
Luister naar de burger en loop met een boog om beleidsadviseurs heen en eis dat de ambtenaar
de wijk in gaat.
Makkelijk benaderbaar zijn.
Menselijk blijven
Neem je inwoners serieus en luister
Netter en schoner
Niet allles wat kan mag en niet alles wat mag kan
Nog meer twitteren
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Ook meer aandacht voor mensen die wel willen, maar niet kunnen werken. Respect voor de
chronisch zieken ook in de kleine kernen zou geweldig zijn. Ondoordachte reacties zijn ZEER
vervelend v anuit buren
Praat met de inwoners en zorg ervoor dat de dorpen niet onder gesneeuwd worden door
vianen en leerdam
Probeer afscheid te nemen van de oude politieke paadjes die al zo lang hier gelopen worden en
denk vooral om dekleine dorpen die nu geheel buiten beeld zijn gekomen.
Probeer alle inwoners trots te laten zijn op Vijfheerenlanden
Rug recht houden
Sluipverkeer tegen gaan
Sluit de gemeentehuizen in Vianen en Leerdam
Sta open voor de burger, toon u een burgemeester. De gemeente is er voor de burger, niet de
burger voor de gemeente
Sta open voor de burgers
Steek regelmatig je licht op bij 'burgers' voor 'beleving'.
Terug naar de radio
We zitten niet in de biblebelt
Wees betrokken bij de burgers en wees zichtbaar
Wees betrokken bij de burgers net als onze oud-burgemeester Wim Groeneweg.
Wees een burgermeester voor alle inwoners groot en klein
Wees eerlijk,duidelijk en open
Wees jezelf (2x)
Wees open en betrokken naar de inwoners
Wees streng en rechtvaardig, blijf jezelf dat is wat mensen waarderen
Wees zichtbaar voor de bevolking
Woningen...eigen inwoners 'EERST'
Zich goed verdiepen in de penibele situatie rond de organisatie van het Nationaal Glasmuseum.
Als men eerlijk is, is situatie uiterst kritisch.
Zie boven. Is veel werk aan de winkel.
Zorg dat de burger u ziet. Spreek met de burger en heb een open oor voor hem/haar
Zorg er voor dat bestaande evenementen kunnen blijven doorgaan (ook festivals)
Zorg voor een centraal gelegen gemeentehuis dat ook voor bewoners met ov ook in de
avonduren veilig en goed bereikbaar is
Zorg voor politieke rust en structuur
Zorg voor snelle beslissingen en ga niet alles laten onderzoeken. Dat geld kan beter besteed
worden.
Zorg vooral voor leefbaarheid en blijf vrolijk.
Zorgen dat de gemeente er weer is voor de burger. Lijkt nu of de burger er is voor de gemeente.

Ik heb geen tips (74%)
Weet niet (10%)
Toelichting
Tip:

•
•

Gewoon nuchter doordoen zoals je altijd al deed met Meerkerkse nuchterheid en
humor.
In elke kern een bezoek brengen en praten met de bevolking van de kern om te horen
wat er speelt, zodat hij een helder beeld krijgt van de dingen die er spelen.
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Je zag dat bureau binnenstad direct is wegbezuinigd, jammer. En nu zelfs misschien de
gemeentehuizen als we het advies van Lokker moeten geloven. Ik maak me zorgen over
de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de gemeente, zeker voor mensen zoals ik
die geen eigen vervoer hebben. Ook nu meerdere dingen over gaan naar organisaties
die verder weg van Vianen/Nieuwegein/Utrecht liggen, zoals bijvoorbeeld de overgang
van WIL naar Avres. En het is een beetje zuur om te horen dat de belastingen omhoog
gaan omdat Leerdam een gat heeft. Ik heb natuurlijk maar het beeld van een
buitenstaander, maar ik zie eigenlijk alleen maar dingen waarbij Vianen erop achteruit is
gegaan door de fusie ten opzichte van de andere gemeenten, behalve misschien het bij
provincie Utrecht blijven horen, maar ja dat hoorden we al dus dat is een achteruitgang
die voorkomen is en geen vooruitgang.
Toelichting alleen op uitnodiging!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipVijfheerenlanden
Kontakt Mediapartners
Nieuwe burgemeester
26 november tot 05 december 2019
190
7,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
6 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,1%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 26 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 3 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipVijfheerenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden
vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipvijfheerenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVijfheerenlanden.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVijfheerenlanden.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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