1.600 deelnemers enquête geluidsbeleving

Inwonerspanel Best: laat uw mening horen!
In juni introduceerden wij het inwonerspanel. Alle inwoners van 18 jaar en ouder
kunnen lid worden. Dit digitale panel zetten we in om uw meningen en ervaringen te
peilen.
Grote animo eerste onderzoek

Doe ook mee!

Aanmelden

Wethouder Stan van der Heijden:
“De keuzes die de gemeente maakt
hebben invloed op uw dagelijks
leven. Daarom willen wij elke mogelijkheid benutten om met inwoners
in contact te komen en vaker samen
te werken. Het digitale inwonerspanel is één van die mogelijkheden.
Als lid van het inwonerspanel denkt
u met de gemeente mee over
onderwerpen die u aangaan. Meer
dan 1.600 inwoners vulden in juni
de eerste vragenlijst in. Wij zijn hier
ontzettend blij mee.”

Ongeveer de helft van deze 1.600
inwoners is lid geworden van het
panel. “Ook hierover zijn wij zeer
verheugd. Maar het kan nog beter.
Bij 1.200 leden is het panel representatief voor Best. Ik roep u dan ook op
u alsnog aan te melden. Met name
jongeren tussen de 18 en 25 jaar, zijn
nog ondervertegenwoordigd in het
panel. Aan hen een extra oproep om
mee te doen! ”

Wilt u ook uw stem laten horen? Word
dan lid van het inwonerspanel. Dit
gaat eenvoudig via de website:
www.startvragenlijst.nl/panelbest.
Binnen enkele muisklikken bent u
aangemeld. U ontvangt dan een
aantal keer per jaar een e-mail met de
uitnodiging om een enquête in te
vullen. Met vragen kunt terecht bij
Veronica Premchand, vakgroep
Kwaliteit & Control van de gemeente:
info@gemeentebest.nl. Vermeld bij
het onderwerp ‘inwonerspanel’.

Resultaten onderzoek geluidsbeleving
De eerste vragenlijst ging over
het thema ‘geluidsbeleving’. De
antwoorden van alle deelnemers
zijn verwerkt in een zogenoemde
fact-sheet. Enkele opvallende
resultaten:
• U ervaart het meest overlast van
vliegtuigen/straaljagers, gemotoriseerd wegverkeer en buren/
omwonenden. Deelnemers aan
het onderzoek omschrijven de
overlast vooral als ‘ergernis’.
Bijvoorbeeld gestoord worden in
de slaap.
• Een relatief klein aandeel inwoners hoort in de woonomgeving
geluid van horeca. Als ze dit
horen, dan ervaart driekwart dit
als hinderlijk.
• De meeste inwoners die geluidshinder ervaren, reageren hierop
door de ramen te sluiten of
ondernemen geen actie.
• Andere geluiden waarvan inwoners hinder ervaren: gemeentelijke werkzaamheden, dierengeluiden (duiven, honden, katten)
en geluid van Defensie (oefeningen,
helikopters).

De factsheet (pdf ) met alle resultaten vindt u op de speciale website
voor het inwonerspanel: www.
startvragenlijst.nl/panelbest bij
nieuws en resultaten.

Het inwonerspanel is een actie uit
het programma Samen op ons Best.
Dit staat voor een andere manier
van samenwerken tussen inwoners, ondernemers, organisaties en
ambtenaren van de gemeente Best.
Voor meer ruimte voor inwonersinitiatieven en een andere rol voor
de gemeente: als partner, facilite-

rend en verbindend. Voor lef tonen:
de dingen anders (durven) doen en
ons laten inspireren door vernieuwende opvattingen en best-practices. Gemeentelijke plannen zoveel
mogelijk samen met inwoners en
andere partners maken en uitvoeren, en werken aan wederzijds
vertrouwen.
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De resultaten van dit onderzoek
gebruiken we bij de uitvoering
van het programma Geluid. Hierin
staan acties voor de komende vijf
jaar.

Ervaren geluidshinder totaal
Mate waarin inwoners last hebben van onderstaande geluiden (n=1651)
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Vliegtuigen/straaljagers
Buren/omwonenden
Evenementen/festiviteiten
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