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Inleiding
De gemeente wil graag weten wat haar inwoners vinden van de openingstijden van het Stadskantoor en dan in het bijzonder van de avondopenstellingen.
Daarom willen we ons gemeentepanel Venlo hier een aantal vragen over voorleggen. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt gekeken of de
openingstijden van het stadskantoor wellicht moeten worden aangepast.

Methodiek
Het gemeentepanel bestaat uit inwoners die zichzelf hebben aangemeld via de website of via de Stadspeiling. Deze inwoners worden een aantal keer per
jaar uitgenodigd via een e-mail om deel te nemen aan digitale vragenlijsten. Zij kunnen zich hier ten allen tijde voor afmelden. Het gemeentepanel Venlo
bevatte op het moment van uitzetten van deze vragenlijst 1450 panelleden.

Respons en representativiteit
In totaal zijn er 1450 mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst. Hiervan hebben 790 hem ook (gedeeltelijk) ingevuld. Dit komt uit op een
respons van 55%. Het gemeentepanel is niet helemaal representatief voor de Venlose bevolking, maar geeft wel een beeld van wat men vindt. Met name de
jongeren zijn ondervertegenwoordigd in het panel.

Observaties

1,450

Respons

Totaal

45.5%Niet geantwoord

0.0%Geweigerd

0.9%Incompleet

53.6%Compleet
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Observaties

790

Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente Venlo ruime openingstijden biedt?

Totaal

83.3%Belangrijk

15.4%Niet zo belangrijk

1.3%Helemaal niet belangrijk

Observaties

788

Hoe belangrijk vindt u het dat inwoners uit meerdere avonden kunnen kiezen bij het maken van een afspraak bij
de gemeente?

Totaal

74.9%Belangrijk

23.2%Niet zo belangrijk

1.9%Helemaal niet belangijk
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Observaties

785

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan ruime avondopenstellingen. Daarom moeten we kritisch kijken naar de
noodzaak van ruime openingstijden. Hoeveel avonden per week zou de gemeente volgens u open moeten zijn?

Totaal

1.9%

29.2%

43.8%

16.6%

3.6%

5.0%

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

Geen

1 (alleen donderdagavond)

2

3

4

5

Observaties

784

Als onze inwoners het belangrijk vinden dat ze ook in de toekomst in de avonden bij de gemeente terecht
kunnen, dan zouden we in plaats daarvan op andere dagdelen kunnen sluiten voor afspraken, bijvoorbeeld op
vrijdagmiddag. Zou u het aanvaardbaar vinden als de gemeente tijdens bepaalde uren overdag niet langer open
is?

Totaal

44.3%Ja, liever meer avonden open in plaats van andere dagdelen overdag

45.2%Nee, volledige openstelling overdag moet blijven

10.6%Weet niet
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Observaties

781

Hieronder kunt u kiezen uit 17 dagdelen. Kiest u de dagdelen die voor u het beste zouden uitkomen. Met
ochtend bedoelen we van 8:00 tot 12:00 uur, de middag is van 12:00-17:00 uur en de avond is van 17:00-20:00
uur. U kunt er maximaal vijf aanvinken.

Totaal

36.9%

35.1%

21.3%

18.3%

18.2%

18.2%

18.1%

16.0%

15.4%

15.2%

15.0%

14.0%

13.1%

12.4%

11.3%

10.4%

10.2%

6.5%

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

Maakt niet uit

Donderdagavond

Dinsdagavond

Zaterdagochtend

Woensdagmiddag

Maandagavond

Woensdagavond

Maandagochtend

Vrijdagochtend

Vrijdagmiddag

Woensdagochtend

Dinsdagmiddag

Maandagmiddag

Dinsdagochtend

Donderdagmiddag

Donderdagochtend

Vrijdagavond

Zaterdagmiddag

Achtergrondkenmerken
Achtergrondkenmerken van de respondenten
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Observaties

779

Bent u man of vrouw?

Totaal

66.9%Man

32.9%Vrouw

0.3%Overig

Observaties

779

Wat is uw leeftijd?

Totaal

2.4%

10.7%

44.8%

41.1%

1.0%

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

tot 30 jaar

30 tot 45 jaar

45 tot 65 jaar

65 jaar en ouder

Wil niet zeggen
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Observaties

779

Wat is uw belangrijkste hoofdactiviteit overdag?

Totaal

1.0%

3.3%

5.3%

38.3%

32.7%

14.2%

5.1%

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

Student/scholier

Huisvrouw/huisman

Werkloos of arbeidsongeschikt

Gepensioneerd

Fulltime werk (> 32 uur per week)

Parttime werk (< 32 uur per week)

Anders


