Meedoen aan
het Bewonerspanel?
Een goed idee!

•
•
•
•
•
•

Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Hoe veilig voelt u zich in uw buurt?
Wat vindt u van het groen in uw buurt?
Hoe beoordeelt u de speeltoestellen in uw wijk?
Welke winkels mist u in uw gemeente?
En nog veel meer…

partner voor beleid

Geef uw mening!
Wat is het Bewonerspanel?

Het Bewonerspanel is een digitaal panel van bewoners die hun mening geven over de buurt, de
woonomgeving en andere onderwerpen. Als de gemeente snel wil weten wat bewoners denken of
willen, zetten we het bewonerspanel in. Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een paar keer per jaar een
e-mail met een link naar een korte vragenlijst op internet. U kunt per onderwerp beslissen of u mee
wilt doen.

Hoe meld ik me aan?

U kunt zich aanmelden op onze website www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl (let op: zonder ‘s’
tussen ‘onderzoek’ en ‘centrum’) onder het kopje ‘Bewonerspanel’ in de linker kolom.

Waarom zou ik meedoen?

Meedoen met het Bewonerspanel is een makkelijke manier om uw mening te geven over het
gemeentebeleid of uw wensen duidelijk te maken. Het invullen van de enquêtes kost u weinig tijd en
u hoeft er uw huis niet voor uit. Dus voelt u zich betrokken bij uw buurt en uw gemeente? Meld u aan!

Wie zijn wij?

Het OCD is het onderzoekcentrum van de zes Drechtsteden gemeenten: Alblasserdam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Wij doen onderzoek voor
deze gemeenten en geven advies. Onderzoek begint meestal met een vraag. Dat kan over allerlei
dingen gaan die in uw gemeente of wijk spelen. Bijvoorbeeld over de behoefte aan speelplaatsen,
de tevredenheid over het aantal winkels in uw wijk, uw gevoel van veiligheid of de evenementen die
in uw gemeente georganiseerd worden. Antwoorden op deze vragen verwerken we altijd anoniem.
Wanneer u meedoet aan het Bewonerspanel krijgt u van ons de resultaten terug te zien in een
bondige rapportage. U kunt deze ook vinden op onze website www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl.

Nieuwsgierig geworden naar wat we allemaal doen?
Zoek eens op onze site naar een onderwerp over uw wijk of
gemeente dat uw interesse heeft!
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

