
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING OVER DE CORONACRISIS

INLEIDING

ZORGEN

Veel mensen hebben in deze tijd vragen en zorgen over de effecten van het coronavirus en de maatregelen. Gemeenten hebben 

ook vragen, bijvoorbeeld wat inwoners van de gemeente verwachten in deze crisis. De gemeente Steenwijkerland wil graag van 

haar inwoners horen wat zij ervaren en belangrijk vinden tijdens deze coronacrisis. De uitkomsten van deze peiling worden 

gebruikt voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie en voor het betrekken van inwoners bij 

plannen tijdens de coronatijd. 

In totaal vulden 773 inwoners de korte vragenlijst in: 720 via het inwonerspanel 

en 53 via een open link. De vragenlijst kon worden ingevuld van 3 tot en 20 

december 2020.

Fig. 1: In welke mate maakt u zich zorgen over onderstaande 
onderwerpen?

Fig. 2: In welke mate maakt u zich zorgen over uw eigen…

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een 

digitaal inwonerspanel. Wilt u ook lid worden 

van het inwonerspanel en met de gemeente

meedenken? U kunt u aanmelden op 

www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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Fig. 3: In welke mate maakt u zich zorgen over onderstaande 
onderwerpen in uw eigen woonomgeving?

Veranderingen
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Fig. 4: Kunt u van onderstaande aspecten aangeven of u dit meer of 
minder doet sinds de coronacrisis?

Veranderingen door de coronacrisis die inwoners 

graag willen behouden:

• “Omzien naar elkaar en respect voor elkaar.”

• “Meer thuiswerken dus minder reizen en files, 

minder vliegvakanties.”

• “Minder vliegverkeer, minder auto verkeer, 

verminderde milieubelasting.” 

• “De saamhorigheid samen met elkaar en dat we 

allen niet voor ons alleen denken doen leven.”

• “Elkaar letterlijk wat ruimte geven, fysiek dus.”

• “De rust en meer aandacht voor de dingen die er 

toe doen.” 

• “Minder witte strepen( vliegtuigen) boven de 

weerribben.”

• “Minder drukte in de winkels, er zijn nu meer 

geplande afspraken en dit is prima bijv. bij het 

bloedprikken.”

http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/


COMMUNICATIE VAN DE GEMEENTE

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Opmerkingen of tips over de informatie over de 

coronacrisis:

• “Corona is meer iets van de landelijke overheid , 

hierdoor zijn de inwoners van de gemeente al 

voorgelicht het beetje extra van onze gemeente is 

positief. Geef in bijv. winkelcentrum Vollenhove beter 

looprichting aan en verbied daar het fietsen.”

• “Duidelijk meteen op de homepage van de gemeente 

zou een duidelijke link moeten staan naar de actuele 

info.”

• “Blijf waakzaam, maar realistisch. Laat u niet 

meeslepen door wat er op sociale media 

geroeptoeterd wordt. Volg gewoon de landelijke 

richtlijnen.”

• “Goed de regels handhaven, vooral t.a.v. bij elkaar 

komen van te grote groepen mensen o.a. koopdagen 

en in kerken en met het vuurwerkgebruik.”

• “Focus ook meer op nieuwere kanalen. Instagram zou 

een goede zijn.”

Fig. 5: Heeft u tijdens de coronacrisis bij de gemeente 
informatie over corona opgezocht of opgevraagd? Meerdere 
antwoorden mogelijk
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Fig. 6: Bent u tijdens de coronacrisis informatie van de gemeente 
tegengekomen zonder dat u ernaar zocht? Meerdere antwoorden 
mogelijk
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Fig. 7: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de 
informatie van de gemeente over corona?
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Fig. 8: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
De gemeente Steenwijkerland…

Kritiek op gemeentelijke dienstverlening over de 

coronacrisis:

• “Toezicht in drukke winkelstraten en markt? Niet of 

nauwelijks! Met een groep volwassenen op de markt 

lekker staan kletsen? Boa loopt er met een boog 

omheen.”

• “Als er in de stad allerlei (culturele) activiteiten 

plaatsvinden dan lokt dit mensen naar de stad en 

komt men weer bij elkaar. Dit staat haaks op het 

landelijke advies om zoveel mogelijk thuis te blijven.”

• “Ondernemers moeten veelal zelf uitzoeken waar 

mogelijkheden liggen, natuurlijk hoort dit bij het 

ondernemen zelf, maar actief meedenken van de 

gemeente heb ik nauwelijks gezien.”



BETROKKEN BIJ GEMEENTELIJKE PLANNEN

TIJD EN MIDDELEN
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Fig. 9 : Op welke manieren wilt u betrokken worden bij gemeentelijke 
plannen in uw buurt? Meerdere antwoorden mogelijk (top 5)
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Fig. 10 : Waar moet de gemeente, in deze coronacrisis, 
volgens u meer tijd, aandacht of geld aan besteden? 
Meerdere antwoorden mogelijk (top 5)

Fig. 11 : En moet de gemeente minder tijd, aandacht of geld aan 
besteden? Meerdere antwoorden mogelijk (top 5)

Aan het einde van het onderzoek is aan de inwoners gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties voor de gemeente hebben die 

niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen. Hieronder is een selectie van de gegeven antwoorden weergegeven.

• “Meer aandacht voor het onderwijs en de schoolkinderen in deze bizarre tijden....”

• “Pak daadwerkelijk door! Stop met die onzin-borden en denk niet dat je met "een hart onder de riem steken" er komt.. Regel dus 

met de GGD dat de vaccinaties straks snel. Vraag het leger (die zit om de hoek) om dit met militaire precisie uit te voeren.”

• “Extra blauw door de wijk zou prettig zijn. Vooral omdat sommige mensen zich nu niet sociaal opstellen en denken dat alles kan.”

• “Meer aandacht voor jong volwassen en ouderen, deze beide groepen hebben het meeste 'last' van de gevolgen van corona. Voor 

de kleine kinderen en de meeste werkenden, gaat het leven, met aanpassingen, wel door.”

• “Neem een positieve grondhouding naar mensen met goede initiatieven en die de maatschappij geen geld kosten en mogelijk 

wel bijdragen aan maatschappelijk nuttige ontwikkelingen.”

• “Geef veel aandacht aan het jongerenwerk, zodat zij meer activiteiten kunnen aanbieden aan de jongeren. Hopelijk gaan de 

jongeren dan minder op straat zwerven en vernielen.”

• “Verdeling van activiteiten vind ik niet evenredig . In Steenwijk wordt meer gedaan dan b.v. Vollenhove!!”

• “Financiële tegemoetkoming voor uitwonende studerende jeugd die nu niet kunnen werken en buiten de boot vallen en dus 

schulden gaan maken.”

• “Vind het belangrijk dat in de dorpen bv de bibliotheek en dorpshuis blijven bestaan. Dit zijn toch de plekken die belangrijk zijn 

voor de dorpelingen.”

TENSLOTTE


