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Conclusies
• De helft van alle inwoners weet in meer of mindere mate wat de gemeenteraad 

doet. Bij de jongeren is dat vier op de tien.

• Van het totaal wil 17% wel meer weten over de gemeenteraad, van de jongeren is 
dat 26%.

• Zes op de tien bewoners weten niet welke onderwerpen het afgelopen jaar door de 
gemeenteraad zijn besproken. Van de jongeren weten acht op de tien dat niet.

• Een kwart van het totaal wil wel meer weten over de besproken onderwerpen. Vier 
op de tien jongeren willen dat ook wel. 

• Een kwart weet niet hoe ze in contact moeten komen met de gemeenteraad. Van 
de jongeren is dat een vijfde.

• Zes op de tien bewoners volgen regelmatig of af en toe nieuws over of van de 
gemeenteraad. Driekwart van de jongeren volgt het nieuws van de gemeenteraad 
niet. 

• Zeven op de tien bewoners volgen het nieuws uit de gemeenteraad via Dordt 
Centraal. Jongeren volgen nieuws vaker via de website van gemeente of raad.

• De helft van de bewoners volgt het nieuws het liefst via Dordt Centraal. Jongeren 
hebben een grotere voorkeur voor een nieuwsbrief of website.

• Een kwart van de bewoners vindt dat de gemeenteraad een beetje weet wat er bij 
de inwoners van Dordrecht leeft. Van de jongeren vinden acht op de tien dat de 
gemeenteraad niet weet wat er leeft bij de inwoners.

• Een op de vijf vindt dat de gemeenteraad enigszins voldoende doet om de inwoners 
te betrekken en te informeren. Bijna de helft van de jongeren weet niet of de 
gemeenteraad voldoende doet, een derde vindt dat zeker niet. 

4

steekproef en respons

Er zijn bijna 1700 inwoners benaderd. 
De respons is 19% en relatief laag bij 
jongeren (13%). Reden voor de lage 
respons is dat de vragenlijst in het 
begin niet toegankelijk was met de 
toegezonden wachtwoorden. De 
antwoorden zijn representatief voor de 
gemiddelde Dordtenaar. 

veldwerkperiode

april 2021     📅
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Bekend met gemeenteraad

Weet u wat de gemeenteraad doet?

De helft van alle inwoners weet in meer of 
mindere mate wat de gemeenteraad doet. Bij 
de jongeren is dat vier op de tien. Eveneens 
vier op de tien jongeren weten niet wat de 
gemeenteraad doet.

Weet wat gemeenteraad doet

In hoeverre wilt u meer weten over de 
gemeenteraad?

17% wil meer weten over de gemeenteraad, 
tegenover 26% van de jongeren. De helft 
verdiept zich in de gemeenteraad indien dat 
nodig is en een kwart is een beetje 
geïnteresseerd.
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Bekend met gemeenteraad

Weet u welke onderwerpen het afgelopen 
jaar door de gemeenteraad besproken 
zijn?

Zes op de tien bewoners weten niet welke 
onderwerpen het afgelopen jaar door de 
gemeenteraad zijn besproken. Vier op de tien 
weten het ongeveer/een beetje.

Van de jongeren weten acht op de tien niet 
welke onderwerpen zijn besproken.

We hebben ook gevraagd de onderwerpen te 
benoemen. Het meest werd wonen genoemd 
(44x), gevolgd door groen, milieu en 
bomenkap (19x) en afval(inzameling) met 16x.

Onderwerpen gemeenteraad bekend

Wilt u meer weten over de onderwerpen 
die de gemeenteraad bespreekt?

Een kwart van het totaal wil wel meer weten 
over de besproken onderwerpen en een kwart 
is een beetje geïnteresseerd. 12% heeft geen 
enkele interesse.

Vier op de tien jongeren willen meer weten en 
de helft is een beetje of niet geïnteresseerd.
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Contact met gemeenteraad

Weet u hoe u in contact met de 
gemeenteraad kunt komen?

Een kwart weet niet hoe in contact te komen 
met de gemeenteraad. Drie op de tien denken 
te weten hoe het moet en vier op de tien 
weten het nu niet, maar kunnen het wel 
uitzoeken.

Van de jongeren denkt een kwart te weten hoe 
ze in contact kunnen komen met raadsleden. 
De helft weet het nog niet, maar kan het wel 
uitzoeken.

Weet hoe contact gemeenteraad op te nemen

Bent u bekend met manieren om in 
contact te komen met de gemeenteraad?

Driekwart weet dat er een brief of email 
gestuurd kan worden naar de gemeenteraad 
en acht op de tien bewoners zou daar – indien 
nodig – ook gebruik van maken.

Vier op de tien kennen ook de mogelijkheid tot 
het aanbieden van een petitie, aanspreken 
leden van de gemeenteraad en het indienen 
van een burgerinitiatief. Drie op de tien zouden 
eventueel gebruik maken van een petitie of 
een burgerinitiatief. Het contact opnemen met 
de leden van de gemeenteraad is met 55% de 
voornaamste manier van contact maken.
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De percentages “is bekend met” zijn berekend over degenen die aangeven te weten 
hoe ze in contact kunnen komen met de gemeenteraad. De percentages “zou dit 
gebruiken” zijn berekend over alle respondenten.

Manieren om in contact te komen
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Nieuws gemeenteraad

Volgt u weleens nieuws over of van de 
gemeenteraad?

Zes op de tien bewoners volgen regelmatig 
(10%) of af en toe (47%) nieuws over of van 
de gemeenteraad. Vier op de tien volgen het 
nieuws nooit.

Driekwart van de jongeren volgt het nieuws 
van de gemeenteraad niet.

Volgt nieuws gemeenteraad

Wat voor soort nieuws van de 
gemeenteraad volgt u?

Nieuws over de stad (54%) en over de 
ontwikkelingen in de eigen straat en/of buurt 
(52%) wordt het meest gevolgd.

De percentages zijn berekend over degenen 
die af en toe of regelmatig nieuws volgen.
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Nieuws gemeenteraad
Wijze nieuws volgen
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Nieuws in Dordt Centraal

Hoe volgt u nieuws over of van de 
gemeenteraad?

Zeven op de tien bewoners volgen het nieuws 
uit de gemeenteraad via Dordt Centraal en vier 
op de tien via een regionaal nieuwsblad (40%) 
of wijk- en buurtkranten (37%).

Jongeren hebben doen dit vaker via de website 
van de gemeente (36%) of via de website van 
de raad: 27%.

Daarnaast maken jongeren in vergelijking met 
de eerste drie veel minder gebruik van Dordt 
Centraal, een regionaal dagblad en wijk- en 
buurtkranten: respectievelijk 36%, 9% en 9%.

De percentages zijn berekend over degenen 
die af en toe of regelmatig nieuws volgen.

Laat ze video's maken 
waarin ze uitleggen wat ze 

doen en plaats die op 
bijvoorbeeld Youtube.

👱
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Nieuws gemeenteraad
Voorkeur hoe men geïnformeerd wil worden

1%

3%

3%

3%

3%

5%

6%

6%

8%

10%

13%

14%

16%

26%

29%

32%

34%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

anders

bezoeken raadsleden aan buurt of wijk

wil niet op de hoogte gehouden worden

LinkedIn

websites verschillende politieke partijen

Twitter

digitale nieuwsbrief politieke partijen

raadsvergaderingen live via internet

Instagram

website van de raad

Facebook

lokale omroep RTV

papieren nieuwsbrief gemeenteraad

regionaal dagblad

website gemeente

wijk- en buurtkranten

digitale nieuwsbrief gemeenteraad

Nieuws in Dordt Centraal

Hoe volgt u het liefst nieuws over of van 
de gemeenteraad?

De helft van de bewoners volgt het nieuws het 
liefst via Dordt Centraal en drie op de tien via 
een digitale  nieuwsbrief van de gemeenteraad 
(34%) en wijk- en buurtkranten (32%).

Jongeren hebben een grotere voorkeur voor 
een papieren nieuwsbrief (38%) dan de 
bewoners in het geheel (16%). Dit geldt ook 
voor een regionaal dagblad: 51% tegenover 
26% voor het totaal en voor de website van de 
raad met 24% voor de jongeren en 8% voor 
het totaal.

Andersom hebben de bewoners een grotere 
voorkeur voor Dordt Centraal (52% en 31% 
van de jongeren) en de wijk- en buurtkranten: 
32% en 12%.
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Mening over gemeenteraad
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Mening over gemeenteraad

Weet de gemeenteraad wat er leeft bij 
inwoners van Dordrecht?

Een kwart van de bewoners vindt dat de 
gemeenteraad een beetje weet wat er bij de 
inwoners van Dordrecht leeft. Opvallend is dat 
de helft het niet weet.

Van de jongeren vinden acht op de tien dat de 
gemeenteraad niet weet wat er leeft bij de 
inwoners.

Gemeenteraad weet wat er leeft

Doet de gemeenteraad genoeg om 
inwoners te betrekken en te informeren?

Een op de vijf vindt dat de gemeenteraad 
enigszins voldoende doet om de inwoners te 
betrekken en te informeren. Een derde vindt 
dat niet. En ook hier valt op dat 40% het niet 
weet.

Bijna de helft van de jongeren weet niet of de 
gemeenteraad voldoende doet, een derde vindt 
dat zeker niet. 
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Weet de gemeenteraad wat er leeft bij u en andere inwoners van Dordrecht? En 
wat kan er verbeterd worden?

referendum, ze beslissen 
alleen en altijd in eigen 

voordeel

Raadsleden zouden meer bij 
organisaties,  scholen,  

burgerinitiatieven,  buurthuizen, 
zorginstellingen, sportclubs, 

vrijwilligersorganisaties moeten 
komen en met de mensen in 

gesprek moeten gaan.

Vaak lees je pas achteraf in de krant wat er besloten is. 
Dan is het al “te laat”. Ik denk dat vooraf beter duidelijk 
gemaakt moet worden welke beslissingen /thema’s de 
komende maanden behandeld gaan worden en bijv een 
agenda uitsturen, zodat je evt kunt inspreken of vooraf 

contact kunt opnemen met raadsleden. Die zullen op hun 
beurt wel proberen informatie “op te halen” bij wie zij 

denken deze te moeten halen, maar dan “vergeet” 
makkelijk mensen waar je niet 1,2,3 aan gedacht hebt, 

maar die daar misschien wel een goed gefundeerde 
mening over hebben vanuit ervaring of professioneler 
expertise. Deze agenda kan in de krant en voor meer 

politiek geïnteresseerden via mail. Raadsleden moeten 
echt binding met de 
stad hebben, dus hier 
al lange tijd wonen.

een keer in de 
maand een kort 
filmpje maken en op 
sociale media zetten

Agenda gemeenteraad 
opvallend publiceren en 
inspraak makkelijk 
maken.

meer de wijk/stad in 21

meer overleg/bezoek inwoners, 
bedrijven, instellingen

19

betere communicatie 9

beter/meer luisteren 9
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Doet de gemeenteraad genoeg om inwoners bij de gemeenteraad te betrekken 
en te informeren? En hoe kan dit verbeterd worden?

meer informatie, beter 
communiceren

17

meer contact met bewoners 14

beter luisteren 7

Ik wist niet dat ik via 
een nieuwsbrief op de 
hoogte gehouden kon 
worden. Ook is bij RTV 

Dordt geen tv gids 
beschikbaar dus 

wanneer kan ik een 
raadsvergadering 

volgen?

Minder saai ambtelijk 
taalgebruik, lekker korte 
nieuwsflitsen vanuit de 

raad en geen goed 
nieuwsshow van maken, 
juist de tegenstellingen 

laten zien ook en de 
strijd.

Actief jongeren betrekken. Instagram is 
een hele goede manier om snelle 

peilingen (stories) te doen en een jonger 
publiek te bereiken. In hetzelfde format 

als @nosstories doet

Een brief, boekje of 
link naar website met 
uitleg over mijn wat ik 
allemaal kan doen voor 
de gemeente. Zodra je 

18 wordt?

Het initiatief lijkt nu te liggen bij de 
bewoners: Zelf actief op zoek naar 
informatie. Als de gemeenteraad 

meer aandacht op zichzelf wil 
vestigen, zal de raad zelf het 

initiatief moeten nemen. Bezoeken 
van wijken en actief met de 

bewoners praten bijvoorbeeld.  
Maar misschien werd dat al gedaan 

voor Corona, dat weet ik niet.

Gewoon de straat op, 
en gewoon gaan 

praten met de jeugd 
en andere 

stadsgenoten!
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Over ons

Over het OCD

Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor 
haar opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. 
Wij bieden ondersteuning op maat met onderzoek, advies 
en informatie. Zodat beleid optimaal ontwikkeld, 
uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan worden. Meer 
weten? Bezoek onze website!

Contact

Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien 
een vraag over dit product? Neem dan gerust contact op 
ons door te bellen naar 078 770 3905 of te mailen naar 
ocd@drechtsteden.nl. 

https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home


Partner voor bestuur en beleid

Naam rapport

Datum rapport 17 mei 2021

Naam auteur(s) drs. Jan Schalk 
en Wanda van den Boogaard

Onderzoekcentrum 
Drechtsteden
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Postbus 619
3300 AP Dordrecht 

Telefoon
078 770 3905

Website
onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Colofon


