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Aanleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 volgt een nieuwe 
bestuursperiode in de gemeente Steenwijkerland. De gemeente wil 
graag weten welke onderwerpen inwoners belangrijk vinden en 
waar de gemeente volgens hen aandacht aan zou moeten besteden. 
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen 
van plannen voor de komende jaren. 

Analyse 
Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit 
betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en woonkern zijn 
teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de 
bevolking van de gemeente Steenwijkerland. Onder- en 
bovengemiddelde groepen worden dus opgehoogd en verlaagd. Op 
deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele 
gemeente Steenwijkerland.

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het 
gevolg van afrondingsverschillen. In het rapport wordt, waar 
mogelijk, een vergelijking tussen Steenwijkerland en Nederland 
gemaakt. De uitkomsten voor Nederland berusten op landelijk 
onderzoek dat I&O Research in februari 2022 uitvoerde.
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Inleiding
Methode en respons
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van raadpleging van het 
inwonerspanel Steenwijkerland. Het panel bestaat uit 1.332 panelleden. Dit 
zijn inwoners van de gemeente Steenwijkerland die zich hebben 
aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. 

De panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 18 januari tot en met 
30 januari 2022. Er is één herinneringsmail gestuurd. 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.332 panelleden uitgenodigd, 680 leden 
hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 51 procent. 
Daarnaast deden 101 inwoners via een open link mee. In totaal vulden 781 
inwoners de vragenlijst in, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen voor de bevolking van de gemeente Steenwijkerland. 
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• Een op vijf vindt “Wonen” hét belangrijkste onderwerp binnen 
de gemeente. Daarmee is het duidelijk urgenter dan andere 
onderwerpen. Het merendeel van de inwoners, 70 procent, is 
ontevreden over het woonaanbod in Steenwijkerland.

• Onderwerpen die vaak als belangrijk thema genoemd worden 
zijn “Wegen, fietspaden en voetpaden, “Natuur en groen in de 
buurt” en “Zorg”.

• Openbaar vervoer wordt door weinig inwoners als een 
belangrijk thema genoemd (ook al kent het openbaar vervoer 
een lage tevredenheid). Ook “inspraak en 
inwonersinitiatieven”, “economie en werkgelegenheid” en 
“recreatie en toerisme” worden relatief weinig genoemd.
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Belangrijkste uitkomsten

• De meeste inwoners van Steenwijkerland zijn tevreden met de 
lokale democratie. Iets meer dan de helft (55%) geeft die een 6 
of 7. Minder dan een kwart (22%) geeft een onvoldoende.

• Zes op tien vinden openheid en transparantie belangrijk voor de 
lokale democratie.

• De meesten vinden het belangrijk dat de gemeente via 
verschillende kanalen communiceert (lokale krant, internet, 
bijeenkomsten etc.).

• Meer dan een derde (36%) is tevreden over de communicatie 
van de gemeente, terwijl 18 procent ontevreden is.
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• De overgrote meerderheid (90%) van de inwoners van 
Steenwijkerland zeggen van plan te zijn te gaan stemmen 
tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

• Ter vergelijking: van alle Nederlanders geeft op dit 
moment 81 procent aan zeker of waarschijnlijk te gaan 
stemmen.

• Waarschijnlijk is deze inschatting een stuk te hoog. Tijdens de 
verkiezingen van 2018 kwam 59 procent van de bevolking 
opdagen. Daarmee zat Steenwijkerland wel boven het 
Nederlandse gemiddelde van 55 procent.
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Inwoners overschatten eigen opkomst

• Oudere inwoners (65+) zeggen bijna allemaal (95%) van plan te zijn 
om te gaan stemmen.

• Onder 18- tot 39-jarigen is dit nauwelijks minder het geval: 85 
procent.

Figuur 1 - Bent  u van plan om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen?
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Wonen, wegen en natuur genoemd door ruim de helft

• Inwoners is gevraagd wat ze de belangrijkste 
onderwerpen in de gemeente vinden voor de 
komende jaren. Meer dan de helft noemt een of 
meerdere van de onderwerpen “Wonen”, “Wegen, 
fietspaden en voetpaden” en “Natuur en groen in 
de buurt”.

• Ook (jeugd-)zorg wordt door bijna de helft 
benoemd.

• Openbaar vervoer wordt slechts door een op vijf 
genoemd. Ook “inspraak en inwonersinitiatieven”, 
“economie en werkgelegenheid” en “recreatie en 
toerisme” worden erg weinig genoemd.

• Tussen de kernen van Steenwijkerland zien we in 
beperkte mate verschillen. Inwoners van Steenwijk 
noemen jeugdzorg vaker (46%) dan inwoners van 
andere kernen van Steenwijkerland (36%). 

• Inwoners van andere kernen dan Steenwijk 
noemen daarentegen vaker recreatie en toerisme 
(28% t.o.v. 19%) en openbaar vervoer (24% t.o.v. 
14%) dan inwoners van Steenwijk.
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Belangrijkste onderwerpen
Figuur 2 - Welke onderwerpen in de gemeente vindt u belangrijk voor de komende jaren?

• Weerstand tegen zonne- en windmolenparken is er 
vooral onder jongere inwoners (jonger dan 39 jaar). 

• Ter vergelijking: 43 procent van de 65+’ers is voor 
een zonnepark met voordeel voor de buurt, 
tegenover 30 procent van de jongere inwoners.

• Inwoners van de kern Steenwijk zijn vaker voor  
zonneparken op land (27%) en zonneparken met 
voordeel voor de eigen buurt (41%). Voor de andere 
kernen is dit respectievelijk 19 en 32 procent.
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Wonen is meest belangrijk

• Als we inwoners vragen één onderwerp te 
kiezen dat zij het belangrijkst vinden 
wordt nog duidelijker dat wonen prioriteit 
heeft: een op vijf noemt dit onderwerp.

• Ook zorg wordt door een tiende genoemd, 
terwijl jeugdzorg door vijf procent als 
meest belangrijk wordt gezien.

• Ruim een op vijf (22%) noemt een 
onderwerp dat met duurzaamheid te 
maken heeft (duurzame energie, 
klimaatadaptatie, natuur en 
biodiversiteit)

7

Wonen meest genoemd als belangrijkste thema

Figuur 3- Welk onderwerp vindt u het belangrijkst?
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• Wonen
Beschikbaarheid woningen voor 
kleine huishoudens. Onderhoud 
openbare ruimte.

Woningbouw voor jongeren en 
ouderen. Ook betaalbare 
huurwoningen.

Woningnood irt lege panden in 
binnenstad

Huisvesting jongeren

Betaalbare Woningen bouwen. 
Zowel in huursector als 
koopwoningen

Sociale woningen, starters helpen 
aan een woning, CO2 
problematiek, stadscentrum

Steenwijkerland Peiling Nieuwe Bestuursperiode 8

Belangrijkste probleem volgens inwoners

• Zorg
Jeugdzorg en bestrijding
criminaliteit

Ouderen zorg /woningen

Gezondheidszorg: Er dreigt een reëel 
artsen tekort. Het gemeente bestuur 
doet er al wat aan. Maar het heeft de 
voortdurende aandacht nodig

Jeugdzorg en meer aandacht voor de 
jeugd in het algemeen.

(Jeugd)zorg

Gezondheid. inwoners niet beperken 
in maatregelen. Geen tweedeling 
krijgen in de maatschappij en ieder 
in zn waarde laten.

• Duurzaamheid
Ondersteuning energietransitie.

Milieu, Geluidsoverlast, 
Bereikbaarheid.

Klimaatneutrale gemeente worden 
en armoedebestrijding.

Energie en woningmarkt

Klimaat en biodiversiteit zijn voor 
mij de allerbelangrijkste 
onderwerpen. Terugdringen 
stikstofuitstoot kan niet hoog 
genoeg op de agenda staan. 

Duurzame energiebronnen

Gevraagd naar wat het belangrijkste probleem is dat de gemeente de komende jaren op moet lossen noemen 
inwoners een groot aantal onderwerpen.  Problemen omtrent wonen, zorg en duurzaamheid worden veel 
genoemd, een aantal typerende antwoorden van deze onderwerpen zijn hieronder weergegeven.

• Leefbaarheid
Aandacht voor de buitengebieden.

Leefbaarheid in de kleine kernen.

Persoonlijk vind ik dat er weer meer 
prullenbakken moeten komen. 
'vroeger 'stond bij elk bankje een 
prullenbak, tegenwoordig amper een 
prullenbak te bekennen. En, de 
voetpaden, bv hier op de Gagels, 
mogen ook wel eens opnieuw gelegd 
worden.

Aantrekkelijke binnenstad. 
Voorkomen leegstand en verloedering 
binnenstad.

De binnenstad van Steenwijk 
aantrekkelijker maken, niet enkel de 
markt.



Vooral tevredenheid over mogelijkheden tot bewegen en sporten

• Wij vroegen inwoners of zij tevreden zijn over een zevental 
voorzieningen in de gemeente. Steenwijkerlanders zijn vooral 
tevreden over de mogelijkheden om buiten te bewegen (80% 
tevreden). Ook is 72 procent tevreden over de mogelijkheden tot 
sporten.

• Bijna zeven op tien (68%) zijn (zeer) tevreden over de  
gezondheidszorg in de gemeente. Twaalf procent is ontevreden.

• Het openbaar groen leidt tot meer verdeeldheid. Bijna de helft 
(45%) is tevreden terwijl een kwart (24%) ontevreden is.

• Inwoners van Steenwijkerland zijn zelden tevreden over het 
woningaanbod. Minder dan een procent is zeer tevreden, terwijl 
ruim een vijfde (21%) zeer ontevreden is. In totaal is 60 procent 
zelfs ontevreden.

• Over het dorpshuis en wijkcentrum hebben naar verhouding veel 
mensen (17%) geen mening. Inwoners van Steenwijk zijn minder 
vaak tevreden (27%) dan andere inwoners van Steenwijkerland 
(51%) over hun dorpshuis of wijkcentrum. 
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Inwoners gematigd tevreden over voorzieningen
Figuur 4. Hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in de gemeente??
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Inwoners minst tevreden over openbaar vervoer en 
verkeersveiligheid

• Wij vroegen inwoners naar hun tevredenheid over enkele 
voorzieningen m.b.t. mobiliteit en infrastructuur. Over 
parkeerplaatsen (59%) en fietspaden (54%) is de 
meerderheid tevreden. Bijna een kwart is echter 
ontevreden. 

• Ook over wegen (23%) en wandelpaden (24%) is bijna 
een kwart niet tevreden.

• De verkeersveiligheid laat te wensen over: 39 procent is 
tevreden terwijl 36 procent ontevreden is

• Het openbaar vervoer lijkt het grootste pijnpunt. Meer 
inwoners van Steenwijkerland zijn ontevreden (26%) 
dan tevreden (25%) over het openbaar vervoer. Dit 
onderwerp wordt door inwoners ook als weinig 
belangrijk ervaren. 

• Inwoners van Steenwijk zijn vaker tevreden over het 
openbaar vervoer (33%) dan andere inwoners van 
Steenwijkerland (19%).
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Infrastructuur: minste tevredenheid over OV

Figuur 5. Hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in de gemeente?
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Meerderheid wil openheid en transparantie

• Ruim zes op tien inwoners vinden het belangrijk dat de gemeente 
open en transparant is.

• Bijna de helft (46%) vindt het belangrijk dat de gemeente luistert 
naar de mening van inwoners.

Liever meebeslissen en -denken dan meedoen

• Bijna vier op tien inwoners vinden het belangrijk dat inwoners 
kunnen meebeslissen en –denken. Meedoen hoeft dan weer niet. 
Slechts negen procent noemt dit.

• Meer dan een derde vindt ook dat de gemeente ruimte moet 
bieden voor plannen van inwoners.
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Gemeente moet open en transparant zijn
Figuur 6 Wat vindt u belangrijk voor een goede democratie in de gemeente? Basis: Alle 
inwoners (n=781). Maximaal drie antwoorden.
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Jongere inwoners vaker ontevreden dan ouderen

• Een op vier (25%) inwoners is ontevreden met de werking van de 
democratie in de gemeente. Twaalf procent geeft een vier of 
lager. Nederlanders en inwoners van Overijssel zijn in het 
algemeen meer uitgesproken in hun tevredenheid met de lokale 
democratie: zowel het aandeel dat ontevreden als het aandeel dat 
zeer tevreden is, is hoger dan in Steenwijkerland.

• De ruime meerderheid is tevreden over het functioneren van de 
democratie. De meesten (55%) geven een zes of zeven, terwijl elf 
procent de werking van de democratie met een acht of hoger 
beoordeelt.

• Inwoners van 18 tot en met 39 jaar zijn vaker ontevreden dan 
anderen: ruim een op drie geeft een onvoldoende.

• 65-plussers zijn minder vaak ontevreden (19%).
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Tevredenheid over democratie
Tabel 7 - Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier waarop de democratie 
in uw gemeente werkt? Kunt u dit beoordelen met een cijfer van 1 tot en met 10?
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Steenwijkerland Overijssel Nederland

Ontevreden (1-5) 25% 33% 37%

Tevreden (6-7) 55% 43% 41%

Zeer tevreden (8-10) 11% 22% 21%

Weet niet 9% 2% 1%

Figuur 8 - Hoe tevreden of ontevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw 
gemeente werkt? Kunt u dit beoordelen met een cijfer van 1 tot en met 10? Naar leeftijd
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Ontevreden inwoners vinden vaak dat er niet naar ze 
geluisterd wordt:

“Er is nooit contact tussen de gemeente en de bewoners”, 
aldus een inwoner die de werking van de democratie 
beoordeelt met een vijf.



Gevraagd: variatie in communicatie

• Zes op tien (63%) inwoners vinden het belangrijk dat de 
gemeente verschillende kanalen gebruikt voor communicatie.

• Meer dan de helft (53%) vindt het belangrijk dat de gemeente 
moet uitleggen hoe inwoners kunnen meedenken en –praten.

• Eenzelfde percentage vindt het belangrijk dat de gemeente 
onderzoek doet naar de mening van inwoners. Kanttekening: 
mensen die deelnemen aan opinieonderzoek zijn misschien 
eerder geneigd dit te vinden dan anderen.

• Inwoners die “anders” aanvinken verlangen vaak een open en 
transparante gemeente die niet alleen uitlegt hoe inwoners 
kunnen meepraten maar ook echt naar hen luistert.

Inwoners vaker tevreden dan ontevreden

• Ruim een op drie (36%) is tevreden over de communicatie door 
de gemeente, terwijl een kleiner deel (18%) ontevreden is.

• Bijna de helft (44%) van de inwoners die ontevreden zijn over 
de werking van de democratie in de gemeente zijn ook 
ontevreden over de communicatie.
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Communicatie

Figuur 10- Hoe tevreden bent u in het algemeen over de communicatie door de gemeente?
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Figuur 9- Wat vindt u belangrijk voor goede communicatie door de gemeente?
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Communicatietips

Communicatiemiddelen
Inwoners raden de gemeente aan om meer te communiceren 
via lokale media en (digitale) nieuwsbrieven. Anderen noemen 
social media.

Manier van communicatie
Steenwijkerlanders vragen vooral om duidelijkheid van 
hun gemeente. Ze willen dat relevante thema’s simpel 
worden uitgelegd. Ook openheid staat hoog in het 
vaandel.

“Af en toe verspreiden van een 
gemeentelijke nieuwsbrief. Het 
gebruik van een huis aan huis blad 
werkt niet omdat dit alleen maar 
reclame bladen zijn geworden.”

“Gerichte nieuwsbrieven, 
waarbij je een abonnement 
kunt selecteren op basis van 
je behoefte/categorie.”

“Gebruik maken van social media. Heel 
belangrijk om jongeren te bereiken.” 

“Communiceren vanuit de taal van de 
inwoners i.p.v. ambtelijke taal.”

“Openheid en transparantie is een van 
de belangrijkste zaken.”
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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.
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Tenslotte

Ruim voor de verkiezingen een overzicht maken van de afgelopen jaren, wat is er wel of niet bereikt en dankzij welke 
partij(en)? Zodat het gemakkelijker is om een goede keuze te kunnen maken.
Nogmaals aandacht voor koopwoningen 60 plussers met tuin/groot terras. Hiermee komt er een grote doorstroming op 
gang en is het woningtekort ook snel opgelost.

Te veel aandacht voor Steenwijk, en te weinig voor andere kernen.

Soms is handelen naar de geest van de wet verstandiger dan naar de letter van de wet.

Een gemeente is er niet alleen voor de economie en bedrijven. De leefbaarheid is veel belangrijker en staat enorm onder druk. 
Werk daar eens aan.

Belofte maakt schuld, maak waar wat je beloofd en beloof geen dingen wat je niet waar kunt maken.

Contact met ambtenaren verbeteren

Vormt geen mening o.b.v. sociale media, maar o.b.v. gesprekken met betrokkenen.

Werkt doelgericht waarbij de menselijke maat voorop staat



I&O Research Enschede

Zuiderval 70
Postbus 563
7500 AN Enschede
T (053) 200 52 00
E info@ioresearch.nl
KvK-nummer 08198802

I&O Research Amsterdam

Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T (020) 308 48 00
E info@ioresearch.nl

Peiling – Nieuwe bestuursperiode


