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Samenvatting 

 

Inleiding 

In opdracht van de Griffie heeft O&S in februari een vragenlijst afgenomen over de nieuwe wijze van 

vergaderen en communiceren door de gemeenteraad van Venlo. Hiervoor is het online 

Gemeentepanel Venlo ingezet. Van alle 698 uitgenodigde panelleden hebben er 543 de vragenlijst 

volledig ingevuld. De respons bedraagt daarmee 76,6%. Daarnaast zijn ook mensen voor het 

onderzoek uitgenodigd die op de mailinglijst van de griffie staan om op de hoogte te worden 

gehouden van nieuws rond de raad. Hierop staan 165 mensen, van wie 80 de vragenlijst volledig 

hebben ingevuld.  

 

Betrokkenheid en belangstelling 

Elf procent van de leden van het Gemeentepanel noemt zichzelf zeer betrokken bij de gemeente 

Venlo en 43% zegt betrokken te zijn. Elf procent noemt zichzelf (helemaal) niet betrokken bij de 

gemeente. Acht procent van de panelleden is zeer geïnteresseerd in onderwerpen in de 

gemeentelijke politiek en ongeveer de helft zegt hierin geïnteresseerd te zijn (51%). Zeven procent 

heeft hierin (helemaal) geen interesse.  

 

Voor zowel de betrokkenheid bij de gemeente als de belangstelling voor onderwerpen in de lokale 

politiek geldt dat die hoger is bij mannen, ouderen en hoog opgeleiden dan bij vrouwen, jongeren en 

lager opgeleiden. Verder is de betrokkenheid en gemeentepolitieke belangstelling in de stadsdelen 

Venlo en Blerick groter dan in de verder gelegen stadsdelen (en voormalige zelfstandige gemeenten) 

Tegelen, Belfeld, Arcen en Velden. De mensen op de mailinglijst van de raad zijn beduidend sterker 

betrokken bij de gemeente en zijn meer geïnteresseerd in de gemeentepolitieke onderwerpen: 40% 

noemt zichzelf zeer betrokken bij de gemeente en 44% is zeer geïnteresseerd in de onderwerpen die 

in de gemeente spelen.  

 

Raadsvergaderingen 

De overgrote meerderheid van de panelleden heeft nog nooit een raadsvergadering in Venlo of in 

één van de voormalige fusiegemeenten bijgewoond (85%). Vijf procent is in het afgelopen jaar nog 

bij een vergadering van de raad aanwezig geweest. Meer dan de helft van degenen die ooit een 

raadsvergadering hebben bijgewoond, is ermee bekend dat de raad sinds 2010 anders vergadert dan 

voorheen, namelijk aan de hand van de BOB (55%). Voor zover panelleden daar een oordeel over 

hebben, wordt deze manier van vergaderen vaker positief dan negatief gewaardeerd.  

 

Mannen in het Gemeentepanel bezoeken vaker raadsvergaderingen dan vrouwen: 19% van de 

mannen is wel eens naar een vergadering toegegaan tegenover negen procent van de vrouwen. 

Respectievelijk acht en drie procent van de mannen en vrouwen in het panel hebben dat in het 

laatste jaar nog gedaan. Van de hoger opgeleiden in het panel heeft 22% wel eens een 

raadsvergadering bezocht, terwijl dit in de lager opgeleide groep respondenten acht procent is.  

 

Uiteraard ligt het raadsbezoek bij de mensen op de mailinglijst veel hoger: ongeveer drie kwart van 

deze groep heeft wel eens een vergadering bijgewoond (74%). Bijna twee derde heeft dat in het 

afgelopen jaar nog gedaan (63%) en bijna een kwart zelfs vaker dan drie keer (23%). Deze mensen 

hebben dan ook vaker een mening over de BOB dan de panelleden. Die mening is vaker positief dan 

negatief. Van de mensen op de mailinglijst van de raad zijn geen sociaaldemografische kenmerken 

bekend. 

 

Raad & Daad 

Veertien procent van Gemeentepanelleden leest elke maand Raad & Daad in de Trompetter/E3 

Journaal. Ruim de helft leest Raad & Daad soms of een enkele keer (52%). Ouderen en lager 
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opgeleiden lezen Raad & Daad vaker dan jongeren en hoger opgeleiden. Het beste wordt deze 

rubriek gelezen in Blerick, terwijl de panelleden die in Tegelen, Belfeld of Arcen en Velden wonen 

Raad & Daad het minst vaak lezen. De helft van de mensen op de mailinglijst leest Raad & Daad elke 

maand (49%) en 44% doet dat soms of een enkele keer.  

 

Panelleden lezen Raad & Daad vooral om te zien of er onderwerpen in de raad komen die voor hen 

persoonlijk of voor hun buurt van belang zijn (59%) en om op de hoogte te blijven van wat er in de 

gemeenteraad gebeurt (46%). Ook voor de mensen op de mailinglijst zijn dit de voornaamste 

redenen om Raad & Daad te lezen. Wel valt op dat een relatief groot deel (26%) van deze groep de 

rubriek leest vanwege beroepsmatige interesse.  

 

Raadspagina’s op internet 

Achttien procent van de panelleden heeft de raadspagina’s op www.venlo.nl wel eens bezocht. De 

meest gevisiteerde pagina is Nieuws rond de raad (47%). Mannen bezoeken de raadpagina’s meer 

dan vrouwen (23% versus 11%). De raadspagina’s trekken weinig jongeren: acht procent van de 

ondervraagden die jonger zijn dan 40 jaar heeft wel eens op deze pagina’s gekeken (tegenover 

respectievelijk 20% en 21% in de oudere leeftijdscategorieën).  

 

Onder de mensen op de mailinglijst van de raad heeft 79% deze internetpagina’s wel eens bezocht. 

De meest bezochte pagina’s is Vergaderingen (78%). Daarnaast kijken veel mensen naar het 

Bestuurlijk Informatiesysteem (64%) en Nieuws rond de raad (59%).  

 

Beeldkrant en Twitter 

De beeldkrant van Omroep Venlo laat informatie over de raad zien. Ongeveer één op de vijf 

panelleden zegt deze raadsinformatie wel eens te lezen (21%). Er zijn wat dit betreft geen verschillen 

gevonden naar achtergrondkenmerken. Onder de mensen op de mailinglijst leest 30% wel eens de 

raadsinformatie op de beeldkrant. 

 

Negen procent van de panelleden gebruikt Twitter; twee procent volgt de raad op Twitter. Van de elf 

procent van de mensen op de mailinglijst die Twitter gebruiken, volgt vijf procent de Raad. Deze 

aantallen zijn te klein om verdere uitsplitsingen naar subgroepen zinvol te maken. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

In 2010 is de gemeente Venlo gestart met het opzetten van een online onderzoekspanel, het 

Gemeentepanel Venlo. Het doel van dit panel is om regelmatig de meningen van de inwoners van 

Venlo te kunnen peilen over uiteenlopende onderwerpen. Inzet van onderzoek kan ertoe bijdragen 

dat beleid en communicatie beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen binnen de 

gemeente. In de komende jaren zal het Gemeentepanel Venlo verder worden doorontwikkeld.  

 

In eerste aanleg is het panel opgezet om op efficiënte wijze informatie te kunnen verzamelen onder 

een groep inwoners van de gemeente ten behoeve van gemeentelijke (beleids)afdelingen. In 

voorkomende gevallen kan het panel ook worden ingezet voor de griffie ten behoeve van de 

gemeenteraad.  

 

De voorzitters van de raadsfracties willen bij wijze van proef het Gemeentepanel gebruiken voor een 

onderzoek over de nieuwe wijze waarop de raad vergadert en over het gebruik van 

communicatiekanalen door de panelleden. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de 

wijze waarop inwoners van de gemeente Venlo kennisnemen van informatie van en over de Raad. 

Aan de hand van deze onderzoeksrapportage kan de raad overwegen in hoeverre zij de inzet van het 

gemeentepanel in de toekomst wenselijk vinden, en voor welke doeleinden. Het cluster Onderzoek & 

Statistiek van het team Informatievoorziening, afdeling Bedrijfsvoering is hierbij verantwoordelijk 

voor het methodologisch verantwoord gebruik van het Gemeentepanel Venlo. 

 

1.2 Methode en respons  

In januari 2011 zijn twee onderzoeksgroepen benaderd voor dit onderzoek. Naast het 

Gemeentepanel is ook een groep mensen benaderd die zich hebben opgegeven om op de hoogte te 

worden gehouden van nieuws rond de raad. Deze onderzoeksgroep zal in deze rapportage worden 

aangeduid als (de mensen van) de mailinglijst.  

 

Alle 698 panelleden zijn via e-mail benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. In de uitnodiging 

was een link opgenomen naar de online vragenlijst. Ongeveer een week na de uitnodiging is nog een 

herinnering gestuurd, voor wat betreft het gemeentepanel alleen aan de mensen die de vragenlijst 

op dat moment nog niet hadden ingevuld; voor wat betreft de mailinglijst aan iedereen. Uiteindelijk 

hebben 543 panelleden de vragenlijst ingevuld. Zeven panelleden zijn wel aan de vragenlijst 

begonnen, maar hebben deze niet afgerond. In deze rapportage wordt alleen verslag gedaan van de 

antwoorden van de 537 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. De netto respons 

van dit onderzoek bij het Gemeentepanel bedraagt derhalve 76,9%.  

 

De mailinglijst bestaat uit 165 mensen, waarvan een klein deel ambtenaar is bij de gemeente. Op de 

uitnodiging voor het onderzoek hebben 91 mensen gereageerd. Van hen hebben er 80 de vragenlijst 

daadwerkelijk volledig ingevuld. De respons is hiermee 48,5%.  

 

1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid 

Representativiteit wil zeggen dat de groep onderzoeksdeelnemers een goede afspiegeling vormt van 

de werkelijke doelgroep als geheel. Hiervoor is nodig dat alle relevante subgroepen in voldoende 

mate in het onderzoek zijn vertegenwoordigd. Wat relevante doelgroepen zijn kan per onderzoek 

verschillen.  
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De panelleden zijn in 2010 geworven uit een representatieve steekproef uit het bevolkingsbestand 

van de gemeente Venlo. De bereidheid om deel te nemen aan onderzoek kan echter per subgroep 

verschillen. De gemeente kan de deelnemers aan het onderzoek niet belonen met cadeaubonnen, 

verlotingen of andere ‘incentives’. Dit betekent dat er een zekere zelfselectie plaatsvindt: mensen die 

meer interesse hebben in onderwerpen die in de gemeente spelen, zullen eerder bereid zijn om 

regelmatig deel te nemen aan onderzoek van de gemeente dan mensen zonder belangstelling voor 

dergelijke onderwerpen. Dit verklaart voor een belangrijk deel waarom ouderen en hoger opgeleiden 

enigszins zijn oververtegenwoordigd in het Gemeentepanel.  

 

De vraag is echter hoe erg het is het dat mensen met meer gemeentepolitieke interesse en lokale 

betrokkenheid sterker zijn vertegenwoordigd in het panel dan mensen met weinig of geen 

belangstelling of betrokkenheid. Dit zijn immers ook de mensen die vaker een opvatting hebben over 

de onderwerpen die bij het Gemeentepanel aan bod komen. Het Gemeentepanel kan daarom 

weliswaar niet worden beschouwd als een exacte afspiegeling van de gehele bevolking in de 

gemeente Venlo, maar wel als een goede afspiegeling van de mensen in de gemeente die hun 

mening over gemeentelijke onderwerpen graag willen laten horen. 

  

Daarnaast is er nog de betrouwbaarheid van de uitkomsten, met andere woorden: kunnen we met 

voldoende zekerheid stellen dat de gevonden uitkomsten niet berusten op de toevalligheid of we 

persoon A of persoon B hebben ondervraagd. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken over de 

doelgroep als geheel, is een aantal van 400 of 500 ondervraagden voldoende. Hierbij is ook van 

belang welke precisie de uitkomsten moeten hebben: als het voldoende is om een indicatie te 

krijgen, dan kan worden volstaan met een kleiner aantal respondenten (zolang alle relevante 

subgroepen wel vertegenwoordigd zijn).  

 

Het aantal ondervraagden in dit onderzoek is dus groot genoeg om aan te nemen dat de uitkomsten 

voldoende betrouwbaar zijn. Wel moet voorzichtigheid worden betracht bij uitkomsten van 

subgroepen (bijvoorbeeld ouderen, of inwoners van Tegelen) en met uitkomsten van vragen die niet 

aan iedereen zijn gesteld. In alle figuren in deze rapportage worden daarom ook de aantallen 

respondenten vermeld. Omwille van de leesbaarheid worden uitkomsten uitgedrukt in percentages, 

ook als de absolute aantallen laag zijn.  

 

1.4 Rapportage 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken en twee bijlagen. In hoofdstuk 2 worden de 

onderzoeksgroepen nader beschreven aan de hand van enkele achtergrondkenmerken. Dit betreft 

niet alleen sociaaldemografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, maar ook 

kenmerken als de betrokkenheid die men heeft bij de gemeente Venlo en de interesse in lokale 

politieke onderwerpen. Deze beschrijving kan helpen bij de interpretatie van de uitkomsten in de 

volgende hoofdstukken. 

 

In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd in hoeverre mensen raadsvergaderingen bijwonen, of men 

kennis heeft van de nieuwe manier van vergaderen, volgens de BOB, en wat men daarvan vindt. 

Hoofdstuk 4 behandelt de verschillende communicatiemiddelen van de raad, waarmee men op de 

hoogte kan blijven van de werkzaamheden van de raad, te weten: de maandelijkse (halve) pagina 

Raad&Daad in de Trompetter/E3 Journaal, de informatiepagina’s op de website van de gemeente, de 

pagina’s op de beeldkrant van Omroep Venlo, en communicatie via Twitter. In het laatste hoofdstuk 

5 worden de opvallendste verschillen besproken die zijn gevonden tussen subgroepen in het 

Gemeentepanel. 

 

In de twee bijlagen zijn de antwoorden op de open vragen in het onderzoek weergegeven. 
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2 Profiel van de onderzoeksdeelnemers 

 

2.1 Sociaaldemografische kenmerken 

Voordat de antwoorden op de vragen in het onderzoek worden beschreven is het zinvol om te bezien 

hoe de groepen onderzoeksdeelnemers zijn samengesteld. In de eerste plaats gaat het dan om 

sociaaldemografische kenmerken. Van de leden van het Gemeentepanel zijn verschillende 

achtergrondkenmerken bekend. Deze zijn in tabel 2.1 weergegeven. Ter vergelijking zijn hierin ook 

de bevolkingscijfers voor de gemeente Venlo (vanaf 16 jaar) opgenomen. 

 

 

Tabel 2.1  Respondenten Gemeentepanel naar sociaaldemografische kenmerken 

 Gemeentepanel 

N 

Gemeentepanel 

% 

Bevolking gemeente 

(vanaf 16 jaar) % 

Geslacht    

Man 244 54,6 49,3 

Vrouw 293 45,4 50,7 

    

Leeftijd    

16-39 jaar 107 19,9 35,3 

40-59 jaar 262 48,8 36,4 

60+ 168 31,3 28,3 

    

Stadsdeel    

Venlo 232 43,2 38,8 

Blerick 141 26,3 27,6 

Tegelen en Belfeld 125 21,4 25,0 

Arcen en Velden 48 8,9 8,7 

Niet bekend 1 0,2 - 

Totaal 537 100 100 

    

 

Er hebben iets meer mannen (55%) dan vrouwen (45%) aan het onderzoek deelgenomen. Voorts is te 

zien dat er minder deelnemers in het Gemeentepanel jonger zijn dan 40 jaar dan men op grond van 

de bevolkingscijfers zou mogen verwachten (20% tegenover 35%). De middengroep van mensen 

tussen 40 en 60 jaar zijn sterker vertegenwoordigd in de onderzoekgroep. De samenstelling van de 

groep respondenten naar stadsdelen binnen de gemeente wijkt niet heel sterk af van de bevolkings-

gegevens. Het stadsdeel Venlo is iets oververtegenwoordigd, terwijl Tegelen/Belfeld enigszins is 

ondervertegenwoordigd in de onderzoeksgroep.  

 

Van de mensen op de mailinglijst is alleen het opleidingsniveau bekend, omdat daarnaar in de 

vragenlijst expliciet is gevraagd. Hiervoor zijn echter geen bevolkingscijfers beschikbaar. Tabel 2.2 

bevat de verdeling van respondenten voor beide onderzoekgroepen. Van het gemeentepanel is 

bekend dat hoger opgeleiden oververtegenwoordigd zijn en lager opgeleiden dus minder 

deelnemen. Voor de mensen op de mailinglijst geldt dat in nog veel sterkere mate: meer dan de helft 

van deze groep heeft een HBO- of universitaire opleiding genoten (55%). 
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Tabel 2.2  Respondenten Gemeentepanel en mailinglijst naar opleiding 

 Gemeente-

panel 

% 

Gemeente-

panel 

N 

Mailinglijst 

% 

Mailinglijst 

N 

Hoogst genoten opleiding     

- Geen onderwijs / alleen basisonderwijs 1 3 0 0 

- LBO / VBO / VMBO (kader- en beroepsgerichte 

leerweg) 
10 53 6 5 

- MAVO / eerste 3 jaar HAVO en VWO / VMBO 

(theoretische en gemengde leerweg) 
11 60 5 4 

- MBO 27 144 18 14 

- HAVO en VWO bovenbouw / WO en HBO 

propedeuse 
14 74 10 8 

- HBO / WO-bachelor of kandidaats 29 155 34 27 

- WO-doctoraal of master 6 32 23 18 

- Anders 2 11 3 2 

- Wil ik niet zeggen 1 5 3 2 

     

Totaal 100 537 100 80 

     

 

Dit onderscheid tussen onderzoeksdeelnemers van het gemeentepanel respectievelijk de mailinglijst, 

is niet zo strikt als het lijkt. Figuur 2.1 geeft de antwoorden weer op de vraag of men op de 

mailinglijst van de Raad staat. Te zien is dat een klein deel van het panel (3%) aangeeft op de 

mailinglijst te staan. Elf procent zegt dit niet te weten. Omgekeerd zegt zes procent van de mensen 

op de mailinglijst niet op die lijst te staan, terwijl vijf procent het niet weet. In deze rapportage wordt 

met het onderscheid tussen beide onderzoekgroepen eenvoudigweg verwezen naar de bron waaruit 

deze respondenten zijn geselecteerd: het Gemeentepanel dan wel de mailinglijst.       

 

 

Figuur 2.1  Staat u op de mailinglijst van de raad (N=617)? 
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2.2 Betrokkenheid bij de gemeente en politieke interesse  

Behalve in termen van sociaaldemografische kenmerken kan het profiel van de onderzoeks-

deelnemers ook worden beschreven aan de hand van de betrokkenheid die mensen voelen bij de 

gemeente Venlo en hun belangstelling voor politieke onderwerpen in de gemeente. Hierbij is vooral 

het verschil interessant tussen de menen in het gemeentepanel en de mensen van de mailinglijst. 

Figuur 2.2 laat deze verschillen zien.  
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Ruim de helft van de panelleden voelt zich (zeer) betrokken bij de gemeente Venlo (54%). Een 

tamelijk grote groep kiest een neutraal antwoord op deze vraag (35%). Elf procent is (helemaal) niet 

betrokken. Het zal niet verbazen dat de mensen die zichzelf hebben aangemeld voor de mailinglijst 

van de raad zich sterker betrokken voelen bij de gemeente: 40% noemt zichzelf zeer betrokken en 

ongeveer de helft is betrokken (49%).  

 

 

Figuur 2.2 Betrokkenheid bij de gemeente Venlo (N=617)  
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Een vergelijkbaar beeld is te zien bij de vraag naar politieke interesse (figuur 2.3). Onder de 

panelleden noemt een beperkt aantal mensen zichzelf zeer geïnteresseerd in onderwerpen in de 

gemeentelijke politiek (8%) en noemt ongeveer de helft zichzelf geïnteresseerd (51%). Een beperkte 

groep (7%) heeft geen interesse in gemeentepolitieke onderwerpen. Onder mensen op de mailinglijst 

van de raad is de interesse groter: 44% zegt zeer veel interesse hierin te hebben. Geen van deze 

mensen is zonder enige interesse voor onderwerpen in de gemeentelijke politiek.  

 

 

Figuur 2.3 Interesse in onderwerpen gemeentelijke politiek (N=617)  
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3 Raadsvergaderingen 

 

3.1 Bezoek van vergaderingen 

Figuur 3.1 laat zien hoe vaak de onderzoeksdeelnemers een raadvergadering bijwonen. Van de 

deelnemers aan het gemeentepanel heeft 85% nooit een raadvergadering bijgewoond van de 

gemeente Venlo of de voormalige gemeenten Tegelen, Belfeld of Arcen en Velden. Zes procent van 

de panelleden heeft in het afgelopen jaar nog een raadvergadering bijgewoond.  

 

Mensen op de mailinglijst van de Raad gaan vaker naar raadsvergaderingen. Ongeveer driekwart 

heeft wel eens een vergadering bijgewoond (74%), iets minder dan tweederde van de deelnemers 

heeft dat in het afgelopen jaar nog gedaan (63%). Bijna een kwart is in het laatste jaar vaker dan drie 

keer bij een raadsvergadering geweest.  

 

 

Figuur 3.1 Frequentie van bezoek aan raadsvergadering in het laatste jaar (N=617) 
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3.2 De BOB 

Aan de mensen die wel eens een raadvergadering hebben bijgewoond (in het afgelopen jaar of 

eerder, N=137), is deze informatie voorgelegd:  

 

 

De gemeenteraad is in 2010 anders gaan vergaderen, volgens de BOB. Dat wil zeggen:  

Beeldvorming, Oordeelsvorming en tot slot Besluitvorming, alles in aparte vergaderingen, elke keer 

op woensdagavond. Dan is duidelijk wáár de vergadering over gaat. 

 

 

Figuur 3.2 laat zien dat ruim de helft van de panelleden die wel eens een raadsvergadering hebben 

bijgewoond, zegt te weten dat de Raad vanaf 2010 vergadert volgens de BOB (55%). Mensen op de 

mailinglijst van de Raad zijn hier vrijwel allemaal mee bekend (97%).  

 

Deze verandering wordt overwegend positief beoordeeld, zoals blijkt uit figuur 3.3. De groep 

panelleden die deze verandering als positief beoordeelt is twee maal zo groot als de groep die dit een 

verslechtering vindt (27% versus 14%). Ongeveer de helft van de respondenten heeft hierover geen 

mening. Dat mensen hierover geen mening hebben, kan overigens ook komen doordat men geen 

raadsvergadering heeft bijgewoond in 2010 (maar eerder), of doordat men wel in 2010 bij een 

vergadering is geweest maar niet eerder, zodat men niet kan vergelijken. Onder de mensen van de 

mailinglijst vindt 46% de BOB een verbetering en 31% een verslechtering.  

  

 



 13 

Figuur 3.2 Bekendheid van vergaderen volgens de BOB (N=137) 
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Figuur 3.3 Oordeel over vergaderen volgens de BOB (N=137)  
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4 Communicatiemiddelen 

 

4.1 Raad & Daad 

Een van de communicatiemiddelen van de Gemeenteraad is de maandelijkse (halve) pagina Raad & 

Daad in de Trompetter/E3 Journaal.  

 

 
 

 

De meeste leden van het Gemeentepanel lezen Raad & Daad wel eens, maar slechts 14% geeft aan 

deze rubriek elke maand te lezen (figuur 4.1). Onder mensen die op de mailinglijst van de Raad staan 

is dit ongeveer de helft (49%).  

 

 

Figuur 4.1 Lezen van Raad & Daad (N=617)  
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In figuur 4.2 is weergegeven welke redenen men noemt om Raad & Daad te lezen. Deze vraag is 

gesteld aan iedereen die Raad & Daad ten minste wel eens een enkele keer leest. De meerderheid 

van de panelleden zegt te willen zien of er onderwerpen in de raad komen die voor hen persoonlijk 

of voor hun buurt van belang zijn (59%). Ook zeggen veel panelleden dat zij graag op de hoogte 

willen blijven van wat er in de raad gebeurt (46%).  

 

Onder de mensen van de mailinglijst zijn dit eveneens de twee meest genoemde redenen. Deze 

mensen noemen vrijwel alle redenen vaker dan de panelleden. Ongeveer een kwart van deze 

mensen zegt beroepsmatige interesse te hebben in Raad & Daad (26%).  

 

 

Figuur 4.2 Redenen om Raad & Daad te lezen (N=425)  
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4.2 Www.venlo.nl/gemeenteraad 

Een tweede communicatiemiddel van de Raad waarover de respondenten zijn ondervraagd betreft 

de raadspagina’s op de website van de gemeente. 

 

 

  
 

 

Ongeveer één op de vijf panelleden heeft deze pagina’s wel eens bezocht (18%; figuur 4.3). Bij 

mensen op de mailinglijst ligt deze verhouding tussen bezoekers en niet-bezoekers juist andersom: 

vier op de vijf respondenten kijken wel eens op deze internetpagina’s (79%).  

 

 

Figuur 4.3 Bezoek aan de pagina’s van de raad op de gemeentelijke website (N=617) 
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De panelleden die de raadspagina’s wel eens bezoeken (N=96) kijken vooral naar ‘Nieuws rond de 

raad’ (47%; figuur 4.4). Mensen van de mailinglijst (N=63) bezoeken andere informatiepagina’s vaker, 

in het bijzonder ‘Vergaderingen’ (78%) en het Bestuurlijk Informatiesysteem (64%).  
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Figuur 4.4 Bezoek aan de verschillende informatiepagina’s van de raad (N=159) 
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Figuur 4.5 laat zien dat zes op de tien panelleden die wel eens op de internetpagina’s van de Raad 

kijken, de informatie daarop (heel) interessant vinden. Bijna een kwart vindt de informatie niet zo of 

helemaal niet interessant (23%). Een vrij grote groep heeft hierover geen mening (17%). De mensen 

van de mailinglijst beoordelen de raadspagina’s iets positiever: 81% vindt de informatie interessant.  

 

 

Figuur 4.5 Interessante informatie op de raadspagina’s (N=159) 
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Voor wat betreft het nut van de informatie op de raadspagina’s van de gemeentelijke website, valt 

de beoordeling (nog) iets positiever uit (figuur 4.6): 79% van de panelleden en 86% van de mensen 

op de mailinglijst vindt de informatie (heel) nuttig.  
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Acht procent van de panelleden en 18% van de mailinglijst vindt dat er informatie ontbreekt over de 

raad op www.venlo.nl (figuur 4.7). Op de vraag om toe te lichten wat men mist hebben 19 mensen 

een reactie gegeven. Deze antwoorden zijn opgenomen in bijlage 1.  

      

 

Figuur 4.6 Nuttige informatie op de raadspagina’s (N=159) 
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Figuur 4.7 Ontbrekende informatie op de raadspagina’s (N=159) 
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4.3 Beeldkrant 

Ongeveer een vijfde van de panelleden leest wel eens de raadsinformatie op de tv-beeldkrant van 

Omroep Venlo (21%; figuur 4.8). Onder mensen van de mailinglijst is dat 30%. In figuur 4.9 is te zien 

dat de helft van de panelleden die deze informatie wel eens lezen (N=115), dit interessant vindt 

(51%), terwijl dit onder mensen van de mailinglijst ongeveer driekwart is (76%). Het nut van de 

informatie wordt nog hoger ingeschat: 70% van de panelleden en 92% van de mensen op de 

mailinglijst noemen de informatie op de beeldkrant nuttig (figuur 4.10).  

 

 

Figuur 4.8 Lezen van raadsinformatie op de beeldkrant (N=617) 
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Figuur 4.9 Interessante informatie over de raad op de beeldkrant (N=139) 

1

13

50

63

39

25

2 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gemeentepanel (N=115)

Mailinglijst Raad (N=24)

Heel interessant Interessant Niet zo interessant Helemaal niet interessant Geen mening

 

 

Figuur 4.10 Nuttige  informatie over de raad op de beeldkrant (N=139) 
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4.4 Twitter 

Een nieuwer communicatiemiddel van de Raad (sinds 2009) is Twitter. Negen procent van de 

deelnemers aan het gemeentepanel is actief op Twitter en twee procent volgt de Raad (figuur 4.11). 

Onder de mensen die op de mailinglijst van de raad staan ligt de participatie aan Twitter iets hoger. 

Ook is aan degenen die op Twitter actief zijn, gevraagd of men politieke partijen in de gemeenteraad 

en/of individuele raadleden volgt. Figuur 3.12 geeft daarop de antwoorden.
1
  

 

                                                
1 Gelet op het beperkte aantal respondenten bij deze vragen moet niet te veel waarde worden gehecht aan de exacte 

hoogte van de percentages. Deze uitkomsten geven alleen een globale indruk van het Twitter-gebruik gericht op het volgen 

van de gemeentepolitiek. 
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Figuur 4.11 Twitter (N=617) 
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Figuur 4.12 Volgen van de raadspolitiek op Twitter (N=57) 
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Aan de volgers van de gemeenteraad op Twitter is gevraagd in hoeverre men de informatie 

interessant en nuttig vindt. Het betreft hier zeer kleine aantallen respondenten, maar voor de 

volledigheid van deze rapportage worden de uitkomsten hiervan in figuren 4.13 en 4.14 gegeven.  

 

 

Figuur 4.13 Interessante informatie van de Raad op Twitter (N=14) 
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Figuur 4.14 Nuttige informatie van de Raad op Twitter (N=14) 
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5 Verschillen naar achtergrondkenmerken  

 

In dit laatste hoofdstuk worden de voornaamste verschillen in antwoorden beschreven tussen 

subdoelgroepen naar relevante kenmerken. Deze analyses zijn alleen uitgevoerd voor de 

onderzoeksgroep van het Gemeentepanel.  

 

5.1 Geslacht 

In tabel 5.1 worden de gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen weergegeven. Mannen 

bezoeken vaker een raadsvergadering dan vrouwen. Van de mannen in het onderzoek heeft 19% wel 

eens een vergadering bezocht in Venlo of een van andere de fusiegemeenten (Tegelen/Belfeld, Arcen 

en Velden), terwijl dit bij vrouwen negen procent is. Mannen noemen zichzelf ook vaker zeer 

betrokken bij de gemeente dan vrouwen (16% tegenover 6%) en zeggen vaker zeer geïnteresseerd te 

zijn in onderwerpen die spelen in de gemeentelijke politiek.  

 

 

Tabel 5.1  Verschillen tussen mannen en vrouwen 

 Man 

(N=244) 

Vrouw 

(N=293) 

   

Betrokkenheid bij de gemeente   

- Zeer betrokken 16% 6% 

- Betrokken 42% 44% 

- Neutraal 31% 39% 

- Niet Betrokken 7% 9% 

- Helemaal niet betrokken 5% 1% 

   

Interesse in lokale politieke onderwerpen    

- Zeer geïnteresseerd 11% 5% 

- Geïnteresseerd 56% 46% 

- Neutraal  27% 43% 

- Niet geïnteresseerd 4% 5% 

- Helemaal niet geïnteresseerd 2% 2% 

   

Ooit een raadsvergadering bezocht   

- Ja 19% 9% 

- Nee 81% 91% 

   

In het laatste jaar een raadsvergadering bezocht   

- Ja 8% 3% 

- Nee 92% 97% 

   

Leest Trompetter/E3 Journaal   

- Ja, altijd/volledig/grotendeels 37% 38% 

- Ja, soms/deels 29% 40% 

- Blader het (wel eens) door 23% 15% 

- Nee, nooit 10% 7% 

   

Kijkt op raadspagina’s van www.venlo.nl   

- Ja 23% 11% 

- Nee 77% 89% 
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Verder valt op dat beduidend meer mannen dan vrouwen zeggen wel eens te kijken op de internet-

pagina’s van de raad op www.venlo.nl. Hoewel vrouwen vaker of meer lezen in de Trompetter/E3 

Journaal, is er geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen voor wat betreft het lezen van de 

raadpagina Raad & Daad in dit huis-aan-huisblad.  

 

 

5.2 Leeftijd 

Er worden drie leeftijdsgroepen onderscheiden: een jongste categorie van 16-39 jarigen (N=107), een 

middencategorie 40-59 jarigen (N=262) en een categorie ouderen vanaf 60 jaar (N=168). De 

gevonden verschillen tussen deze drie groepen staan in tabel 5.2. 

 

 

Tabel 5.2  Verschillen tussen leeftijdsgroepen 

 16-39 jaar 

(N=107) 

40-59 jaar 

(N=262) 

60 en ouder 

(N=168) 

    

Betrokkenheid bij de gemeente    

- Zeer betrokken 13% 9% 14% 

- Betrokken 33% 40% 54% 

- Neutraal 35% 37% 30% 

- Niet Betrokken 16% 8% 2% 

- Helemaal niet betrokken 3% 6% 0% 

    

Interesse in lokale politieke onderwerpen     

- Zeer geïnteresseerd 8% 6% 10% 

- Geïnteresseerd 46% 47% 61% 

- Neutraal  31% 41% 26% 

- Niet geïnteresseerd 9% 4% 2% 

- Helemaal niet geïnteresseerd 6% 2% 0% 

    

Leest Raad & Daad in Trompetter/E3 Journaal    

- Ja, elk maand 1% 12% 24% 

- Ja, soms 17% 32% 32% 

- Een enkele keer 27% 21% 23% 

- Nee, nooit 36% 28& 17% 

- Leest Trompetter/E3 Journaal nooit 19% 7% 5% 

    

Kijkt op raadspagina’s van www.venlo.nl    

- Ja 8% 20% 21% 

- Nee 92% 81% 79% 

    

Actief op Twitter    

- Ja 24% 8% 1% 

- Nee 76% 92% 99% 

    

 

 

De verschillen zijn in belangrijke mate volgens verwachting: ouderen voelen zich sterker betrokken 

bij de gemeente dan jongeren en hebben meer interesse in de lokale politiek. Het grootste verschil 

tussen de leeftijdsgroepen is zichtbaar bij het lezen van Raad & Daad: ongeveer een kwart van de 60-

plussers leest dit elke maand, terwijl dit bij de groep tot 40 jaar slechts één procent is. Ook de 

internetpagina’s van de Raad worden door ouderen vaker bezocht dan door jongeren. Jongeren zijn 

weliswaar vaker actief op Twitter, maar gezien het lage aantal Twitter-actieve ouderen kunnen de 

groepen niet worden vergeleken naar hun lokaalpolitieke activiteit op Twitter.  
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5.3 Opleiding 

Bezien is of er verschillen bestaan tussen ondervraagden naar opleidingsniveau. Onderscheiden zijn 

drie hoofdcategorieën: lager opgeleid (hoogst afgeronde opleiding is lager onderwijs, lbo of mavo; 

N=116) , een middencategorie (havo/vwo/mbo; N=218) en hoger opgeleid (hbo/universiteit; N=187). 

In tabel 5.3 zijn de voornaamste verschillen weergegeven.  

 

 

Tabel 5.3  Verschillen tussen groepen naar opleidingsniveau 

 Lager opgeleid 

(N=116) 

Midden opgeleid 

(N=218) 

Hoger opgeleid 

(N=187) 

    

Betrokkenheid bij de gemeente    

- Zeer betrokken 9% 9% 16% 

- Betrokken 37% 43% 48% 

- Neutraal 39% 37% 26% 

- Niet Betrokken 12% 6% 8% 

- Helemaal niet betrokken 3% 5% 2% 

    

Interesse in lokale politieke onderwerpen     

- Zeer geïnteresseerd 4% 6% 12% 

- Geïnteresseerd 39% 53% 59% 

- Neutraal  48% 34% 24% 

- Niet geïnteresseerd 7% 6% 2% 

- Helemaal niet geïnteresseerd 2% 2% 3% 

    

Ooit een raadsvergadering bezocht 8% 13% 22% 

- Ja 92% 87% 78% 

- Nee    

    

In het laatste jaar een raadsvergadering bezocht    

- Ja 99% 96% 89% 

- Nee 1% 4% 11% 

    

Leest Raad & Daad in Trompetter/E3 Journaal    

- Ja, elk maand 19% 16% 8% 

- Ja, soms 22% 29% 33% 

- Een enkele keer 25% 20% 24% 

- Nee, nooit 28% 28% 23% 

- Leest Trompetter/E3 Journaal nooit 6% 6% 14% 

    

Actief op Twitter    

- Ja 4% 8% 13% 

- Nee 96% 92% 87% 

    

 

De betrokkenheid bij de gemeente en de politieke interesse voor lokale onderwerpen is groter 

naarmate mensen hoger zijn opgeleid. Dit verschil komt ook tot uiting in de frequentie waarmee de 

onderzoekdeelnemers raadsvergaderingen bezoeken.  

 

Wat betreft de communicatiemiddelen van de gemeente valt op dat lager opgeleiden vaker de 

Trompetter/E3 Journaal lezen dan hoger opgeleiden. Daardoor wordt ook Raad & Daad vaker 

gelezen door mensen die geen HBO- of WO-opleiding hebben gevolgd. Hoger opgeleiden zijn wel 
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vaker actief op Twitter. Voor wat betreft de internetpagina’s of de beeldkant van Omroep Venlo zijn 

geen significante verschillen naar opleidingsniveau gevonden.  

 

 

5.4 Stadsdeel 

Tot slot is bezien of de resultaten van het onderzoek verschillen al naargelang het stadsdeel waarin 

men woont. Hiervoor zijn groepen van voldoende omvang nodig. Voor dit doel zijn daarom de 

respondenten uit de stadsdelen Tegelen, Belfeld en de voormalige gemeente Arcen en Velden 

samengevoegd tot één groep.
2
 In deze paragraaf worden dus drie ‘stadsdelen’ onderscheiden: Venlo, 

Blerick en Tegelen/Belfeld/Arcen en Velden. 

 

 

Tabel 5.3  Verschillen tussen inwoners van stadsdelen 

 Venlo 

(N=232) 

Blerick 

(N=141) 

Tegelen/Belfeld/Arcen 

en Velden (N=163) 

    

Betrokkenheid bij de gemeente    

- Zeer betrokken 16% 11% 6% 

- Betrokken 47% 46% 34% 

- Neutraal 30% 39% 37% 

- Niet Betrokken 5% 4% 15% 

- Helemaal niet betrokken 3% 0% 7% 

    

Interesse in lokale politieke onderwerpen     

- Zeer geïnteresseerd 9% 9% 6% 

- Geïnteresseerd 57% 50% 45% 

- Neutraal  31% 34% 39% 

- Niet geïnteresseerd 2% 6% 7% 

- Helemaal niet geïnteresseerd 1% 2% 4% 

    

Leest Raad & Daad in Trompetter/E3 Journaal    

- Ja, elk maand 12% 19% 12% 

- Ja, soms 34% 26% 24% 

- Een enkele keer 21% 28% 20% 

- Nee, nooit 25% 20% 33% 

- Leest Trompetter/E3 Journaal nooit 9% 6% 10% 

    

 

De betrokkenheid bij de gemeente en de interesse in de lokale politiek zijn het grootst bij de 

ondervraagden uit stadsdeel Venlo, gevolgd door Blerick en daarna de andere stadsdelen. Toch zijn 

de verschillen tussen de stadsdelen niet heel groot te noemen. 

 

Verder valt op dat Raad & Daad beter wordt gelezen in (vooral) Blerick en Venlo dan in de andere 

stadsdelen (Tegelen, Belfeld, Arcen en Velden). Voor het overige zijn er geen opvallende verschillen 

gevonden tussen de drie stadsdelen.  

 

                                                
2
 Weliswaar zijn Tegelen/Belfeld enerzijds en Arcen, Lomm en Velden anderzijds geografisch het verst van elkaar 

verwijderd, maar zij hebben met elkaar gemeen dat deze kernen in een recent verleden nog zelfstandige gemeenten 

vormden. Daarmee is de afstand, zowel geografisch als psychologisch, tot de politiek en gemeenteraad van Venlo 

vergelijkbaar voor beide groepen in het Zuiden respectievelijk Noorden van de gemeente Venlo.     
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Bijlage I  Informatie die men mist op de raadspagina’s van www.venlo.nl 
 

 

Bij het vraagblok over de raadspagina’s op www.venlo.nl is gevraagd of men informatie mist op de 

website, en zo ja wat. Deze open vraag is door 19 mensen ingevuld die hieronder zijn weergegeven. 

Sommige antwoorden zijn gecorrigeerd voor spelling of ingekort.  

 

 

- Ben benieuwd naar het opleidings-/intelligentieniveau. Hel zijn amateurs met goede bedoelingen. En dat 

heeft zijn weerslag. 

- Buurtgebeuren. 

- De mogelijkheid om anoniem te reageren, ik heb geen zin dat mijn naam open op internet vermeld staat. 

- De stukken die nog niet openbaar zijn ha, ha. 

- Duidelijker de verschillen in standpunten van de politieke partijen (in de geest van de verkiezingen waarbij de 

standpunten inzake een kwestie in rijtjes naast elkaar en dus overzichtelijker zijn). 

- Een reactie van een kritische inwoner van Venlo. 

- Enige uitleg over de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen. Meestal staat er alleen een 

titel. 

- Evaluaties genomen besluiten (rekenkamer). 

- Meer openheid. 

- Meer openheid - gemeente Venlo komt op mij nog steeds over als een autoritaire gemeente met weinig oor 

voor zaken die er voor de inwoners echt toe doen. 

- Online streams van de vergaderingen om terug te kijken of eventueel live te volgen. 

- Soms is het in moeilijk te begrijpen taal geschreven. 

- Soms ontbreken bijlagen behorende bij raadsvoorstellen. Tevens ontbreken de collegevoorstellen 

- Soms, stemverhoudingen. 

- Verslag onduidelijk. 

- Wat er over de raad staat, staat te ver af van actuele zalen binnen groot-Venlo 

- Wie houdt zich waarmee bezig. Is verdwenen door BOB. 

- Zaken die er werkelijk om doen. Er is weinig kennis van de 17  nieuwe raadsleden. Brieven worden niet 

beantwoord door de fracties. 

- Zou het niet weten op dit moment. 

 



 27 

Bijlage II Slotopmerkingen van respondenten 
 

Aan het eind van de vragenlijst is de respondenten de mogelijkheid geboden een opmerking te 

maken over het onderzoek of de vragenlijst. Hieronder zijn deze opmerkingen weergegeven. 

Sommige antwoorden zijn gecorrigeerd voor spelling of ingekort. Algemene teksten als ‘geen 

opmerkingen’ of ‘succes’ zijn hier omwille van de overzichtelijkheid niet opgenomen.  

 

 

- Als de mensen hun mening gezegd hebben dat gemeenteraad toch hun eigen zin door zetten.  Kijk maar naar 

de tunnel. 

- Ben benieuwd wat er met de opgehaalde gegevens gedaan wordt. 

- Besluitenlijst raad publiceren. 

- Bij bepaalde antwoorden is alleen ja of nee mogelijk terwijl ik "soms" zou willen invullen. 

- Bij de vraag of ik het e3 journaal lees heb ik ja gezegd maar de bezorging wil nog wel eens haperen, er zijn 

weken dat we hem niet bezorgd krijgen. 

- De gemeente heeft een belangrijke uitdaging de bewoners geïnteresseerd te maken voor de plaatselijke 

politiek. In het verleden (Arcen en velden) volgde ik de plaatselijke politiek op de voet, sinds de fusie met 

Venlo is dat weggeëbd. 

- De gemeenteraad mag zich meer naar buiten toe profileren als daadkrachtige raad. Vergaderingen moeten 

door iedereen te volgen zijn, niet alleen door vertegenwoordigers van politieke partijen en intellectuelen. 

Gemeenteraad is er namelijk ook voor het volk (..). 

- De gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van de bevolking van de gemeente. Ze worden gekozen en 

nadien wordt er niet meer geluisterd. 

- De raad draagt bijna geen bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente. 

- De raad heeft een eigen beleid, dat wil zeggen zij luisteren niet altijd naar de burger, bijv. de sportfondsen 

bad, zwembad nieuw Steyl. Voetbalstadion de Koel. Slechte gemeentewegen die twee keer zo slecht zijn dit 

jaar omdat ze na de afgelopen winter niet (..). 

- De raad zou meer naar de burger moeten luisteren. En er ook wat meer mee moeten doen. Net zoals Mark 

Verheijen dat doet. 

- De reden dat ik helaas niet altijd de trompetter of e3 lees ligt simpel in het feit dat we vandaag de dag 

overspoeld worden met nieuws, in mijn optiek veel te veel nieuws, zowel op het werk alsmede privé. 

- Deze peiling is prima. Mag van mij nog uitgebreider. 

- Dit was de meest onzinnige vragenlijst die ik ooit gezien heb. Wat willen jullie hier mee bereiken? Een groot 

vraagteken, dat hebben jullie bereikt... 

- Dit was voor mij een neutraal onderwerp. 

- Doelgroep gericht senioren/minder valide/met beperking. 

- Doelstelling van de peiling duidelijk aangeven in het begin van de vragenlijst of in de uitnodiging om deze in 

te vullen. 

- Er wordt gezegd dat ik op de mailinglijst van de raad sta. Ik weet ook dat ik me heb aangemeld. Maar ik krijg 

wel niks gemaild???? 

- Ga wat meer letten op info van de raad. 

- Graag een paar vragen over hoe de bewoners van Venlo de vele weg werkzaamheden ervaren. 

- Haal de informatie waarmee de gemeente bezig is uit dagblad de Limburger. 

- Heb de indruk dat het gemeentelijk beleid voornamelijk door b & w wordt bepaald en uitgevoerd. Acht de 

participatie van de gemeenteraad in deze, zeer gering. 

- Heierhoeve hoort ook bij gemeente, raadsleden ook bij heierhoeve? 

- Het is allemaal zo weinig inhoudelijk. 

- Het overgrote deel van de raadsleden zit er voor spek en bonen in de beslissende vergadering. 

Raadscommissies zouden de participatie verhogen. Betrokkenheid van burgers heb ik door dit model niet 

zien toenemen. Gedurende raadsvergaderingen zitten veel (…) 

- Hoe vind u het dat er steeds vanuit de politiek,  kritiek is op mensen die andere politieke interesses hebben 

b.v. de pvv. 

- Ik begrijp niet wat jullie aan dit soort vragen hebben 

- Ik hoop dat jullie op basis van de onderzoeksresultaten besluiten de gemeenteraad op te doeken. 
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- Ik hoorde laatst dat de gemeente Breda zo'n half miljoen heeft uitgegeven aan de gemeentelijke website. Ik 

hoop niet dat dit onderzoek ook door zo'n oplichtersbende is uitgedacht, want dan gaat Venlo nog eerder 

failliet dan gepland. 

- Ik houd zaken voor mijn werk op afstand bij. Lokaal is humanitas vertegenwoordigd met een bestuur en 

projectcoördinator die veel dichter bij de informatie zitten en daar ook goede nota van nemen. Voorts heb ik 

contact met zowel de wethouder als de ambtenaar (…). 

- Ik kwam mezelf tegen. Ik moet beter lezen. 

- Ik lees de Limburger en probeer zo op de hoogte van de gemeente politiek te blijven. 

- Ik lees in de krant, de Limburger, van zaterdag 29 januari dat maar 700 personen lid zin van het panel. 500 

personen hebben gereageerd op een vorige vragenlijst van de gemeente Venlo. Dat is maar een gering deel 

van de bevolking. 

- Ik lees ook regelmatig de bijdrage in het Limburgs dagblad over wat er in de gemeenteraad is besproken. 

- Ik lees wel de e3 maar heb de pagina die erbij getoond wordt in deze enquête nog nooit gezien. 

- Ik vind dat bij veel onderwerpen ook een ruimte moet zijn voor een toe te voegen opmerking. 

- Ik vind het zinvol als er meer peilingen komen, lijkt mij de beste manier om te peilen wat er bij de burger 

leeft. 

- Ik volg de ontwikkelingen binnen de gemeente soms via het nieuws op de stadsomroep. Hier was volgens mij 

geen vraag over. 

- Jammer dat er geen vragen zijn over het functioneren van de raad of b&w. 

- Jammer dat er gekort wordt op info in het e3 journaal. 

- Kan e.e.a. niet via email worden gedaan, de mededelingen van de raad etc. 

- Maak een pol over de gemeente site die niet geheel duidelijk is om iets te vinden. 

- Meer aandacht voor de wijkraden/dorpsraden. 

- Meeste informatie lees ik in het dagblad de Limburger of via stadsomroep. 

- Met nee-nee op de brievenbus is informatie beperkt. Toch wil ik geen bomen laten kappen voor een 

overvloed aan reclame 

- Misschien is een discussieforum iets voor de gemeente (op de website) b.v. meedenken en discussiëren over 

onderwerpen (als dit er al is dan sorry voor het idee). 

- Miste de vraag of ik ook het idee heb dat de gemeenteraad luistert naar de bevolking of dat ze hun eigen 

ideeën doordrukken. 

- Omroep Venlo is voor ons niet te zien, dus minimale betrokkenheid bij gemeentezaken. 

- Op de hei in Tegelen wordt/is een achterstandsbuurt waar veel niet wordt gedaan door politie en gemeente 

buitendienst ambtenaren. Vooral op het laatste moet duidelijk meer controle komen op het werk wat deze 

wel/niet verzetten. Het groen is ook een belangrijk (…). 

- Op een enkel raadslid na, heeft over het algemeen de raad een te korte termijnvisie...en een te kleine 

denkcirkel om over het beleid na te denken van de toekomst.....het algemeen belang van de gemeente Venlo 

zou beter vertegenwoordigd worden wanneer men (…). 

- Opmerking: Venlo is niet bezig met regievoeren, maar met controle. Vertrouwen bouw je alleen op, als je zelf 

vertrouwen geeft. In een tijd waar alles op "de markt"wordt gegooid en het halen van targets het 

allergrootste streven is geworden, in plaats van (…). 

- Over twitter: wanneer te veel en te weinig relevant getwitterd wordt dan haak ik af. 

- Raad en daad is mij nooit opgevallen in e3. Bestaat dat echt? Zal volgende week goed kijken. 

- Sinds de gemeenteraad anders werkt vind ik dat de gemeenteraad steeds verder van de mensen af komt te 

staan. Het is net of de gemeenteraad minder betrokken wordt bij de gemeentepolitiek. Ik vond het voor deze 

verandering interessanter. 

- Via de dagelijkse uitzending van omroep Venlo krijg ik ook gemeentelijk nieuws door. Succes! 

- Vindt de artikelen in de e3 moeilijk te lezen, slecht gedrukt voor officiële mededelingen. 

- Voor alle informatie dien ik nu dagelijks voor een pc te gaan zitten om de voor mij interessante berichten 

door te lezen en eventueel uit te printen. Voorheen had ik een abonnement op alle relevante raadsstukken, 

wat een stuk gemakkelijker lezen is en om (…). 

- Voorstel onderwerp van een volgende enquête: "de doorstroming van het verkeer". 

- Vragen zijn te sturend, geven geen beeld van functioneren van de raad. Zou daar ook wel iets over kwijt 

willen. Advies: neem vragen over tevredenheid op in de enquête. 

- Wanneer komt er eens een vragenlijst over de fietsers in de gemeente Venlo, praten veel over bewegen, 

maar laten de fietsers wel langer bij een stoplicht staan dan auto's. 

- Website is verbeterd. Raadsinfo is beter en completer geworden. Ga zo door. 
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- Wij zijn lid van een adviescommissie en willen zodoende op de hoogte zijn. Ik kan het bis niet altijd alles 

vinden. Doordat er geen raadscommissies zijn, zijn de onderwerpen in beeld- en oordeelsvormende 

vergaderingen soms erg versnipperd op een (…)., 

- Woon aan de kaldenkerkerweg (…), wanneer gaat die fietsenstalling voor mijn neus weg, en allemaal die 

rondslingerende fietsen, net een achterbuurt, dacht dat de fietsenstalling op station klaar was !!!!!! 

- Zeer interessant. 

- Zie uit naar andere vragenlijsten over hoe wijken en wijkbewoners de gemeente en haar politieke keuzes 

ervaren. 

- Zou in de toekomst wel meer betrokken willen zijn bij de gemeenteraad. En zal wat meer de media gaan 

volgen (Trompetter e.d.). 

 


