Gemeente Zwijndrecht
MijnBurgemeester

Nieuwe burgemeester Zwijndrecht
De gemeente Zwijndrecht is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht
heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar wat voor persoon gezocht moet worden. Wat zijn
volgens hen belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? En aan wat voor persoon
denken zij wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien?
De tool ‘MijnBurgemeester’

NU.nl:

Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door Citisens,
hebben inwoners van Zwijndrecht hun mening gegeven over
het profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij konden
digitaal reageren op 10 stellingen en twee open vragen. De
vragenlijst was toegankelijk via computer, tablet en
smartphone en te bereiken via
www.BurgemeesterZwijndrecht.nl.
Inwoners bereiken
Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname is
het onderzoek onder de aandacht gebracht via de
gemeentelijke website en locatiegerichte advertenties op
NU.nl, websites van de Telegraaf Media Groep, Twitter en
Facebook. Ook het inwonerpanel van de gemeente
Zwijndrecht is gevraagd om deel te nemen aan het
onderzoek. Tot slot zijn er op drie dagen veldenquêteurs
ingezet om inwoners op straat te vragen naar hun mening
over de nieuwe burgemeester.

Facebook:

Respondenten
Van 21 september tot en met 7 oktober 2018 konden
inwoners aan het onderzoek deelnemen. In totaal hebben
837 respondenten hun mening gegeven. Door middel van
een uitgebreid verificatieproces is geborgd dat er geen
‘dubbele invullers’ zijn. De invullers vormden qua sociaal
economisch profiel en betrokkenheidsprofielen een goede
afspiegeling van de bevolking in Zwijndrecht. Door middel
van weging zijn kleine verschillen tussen de respondenten en
de inwoners van Zwijndrecht gecorrigeerd.
In het vervolg van deze rapportage leest u wat de inwoners
van Zwijndrecht zoeken in hun nieuwe burgemeester.
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Uitkomsten samengevat
De inwoners van Zwijndrecht zoeken een burgemeester die vooral aanwezig is in de wijken. Over
dit punt zijn inwoners het meest uitgesproken. Dit sluit aan bij een andere stelling waar inwoners het
met elkaar over eens zijn, namelijk dat de burgemeester een informele houding heeft. Daarnaast
geniet een burgemeester die ervaring heeft vanuit de samenleving of het bedrijfsleven de voorkeur.
Het beeld van een benaderbare burgemeester die midden in de gemeente staat komt overeen met
de uitkomsten van de open vragen. Beide onderwerpen zijn veelvuldig genoemd. Uit de antwoorden
op beide open vragen blijkt daarnaast dat inwoners behoefte hebben aan een burgemeester die
daadkrachtig durft op te treden tegen overlast en die verloedering tegengaat. Dit komt overeen met
de reacties op de stellingen, waarbij inwoners een voorkeur uitspreken voor een burgemeester die
bij dreigend gevaar hard optreedt.

Score op 10 stellingen
Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Zwijndrecht hun mening
hebben gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld
zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester. Respondenten konden zich hierbij (door het
verslepen van het roze bolletje) plaatsen zodat de positie correspondeert met hun mening. In de
weergave hieronder geeft het roze bolletje op elke stelling de gemiddelde mening van de 837
respondenten weer. Met behulp van de groene balkjes kunt u bij elke stelling zien hoeveel spreiding
er is in de gegeven antwoorden. Met andere woorden: zijn de respondenten het met elkaar eens, of
lopen de meningen juist uiteen?

Voorbeeld

spreiding

gemiddelde

Mijn burgemeester is het gezicht van de

gemeenschap

gemeente
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Mijn burgemeester bij dreigend gevaar

met elkaar
om tafel

hard optreden

Mijn burgemeester is een

stabiele factor

enthousiaste
vernieuwer

Mijn burgemeester is

in de wijken/dorpen

op het
gemeentehuis

Mijn burgemeester zorgt voor een

sterke positie
in de regio

sterke
gemeente

Mijn burgemeester

weet de details

kent de
hoofdlijnen
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Mijn burgemeester heeft ervaring vanuit

politiek en
bestuur

samenleving en
bedrijfsleven

De houding van mijn burgemeester is

zakelijk

informeel

Mijn burgemeester is een

burgervader/-moeder

bestuurder

Mijn burgemeester richt zich op

uitdagingen van
vandaag

uitdagingen van
de toekomst
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Open vragen
In totaal zijn er bijna 1.000 open antwoorden gegeven bij de beide open vragen. Op de laatste pagina
leest u meer over de antwoorden die zijn gegeven op de vraag: “Als u de nieuwe burgemeester van
Zwijndrecht mee mag nemen naar één plek in de gemeente, welke plek zou u hem/haar dan laten zien?”
In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van de - volgens inwoners van
Zwijndrecht - ideale burgemeester, als antwoorden op de open vraag: “Als ik denk aan de nieuwe
burgemeester van Zwijndrecht, dan zie ik iemand die…”
Het meest in het oog springt daarbij het belang dat wordt gehecht aan een burgemeester die midden in
de gemeente staat. Inwoners verstaan hieronder dat de nieuwe burgemeester benaderbaar is, zijn/haar
gezicht in de gemeente laat zien en de verbinding legt tussen inwoners.
Op pagina 6 vindt u een omschrijving van wat onder deze kenmerken wordt verstaan.

“..er is. Die je ziet in
Zwijndrecht. Die je kunt
bezoeken. Die een open oor
heeft."
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Hieronder vindt u een schematische weergave van de meest genoemde kenmerken in de antwoorden
op de open vraag, met bijbehorende associaties. “Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van
Zwijndrecht, dan zie ik iemand die…”
Thema

Korte omschrijving

Burgemeester is voor iedereen, zichtbaar is in de gemeente, zijn/haar
gezicht laat zien, verbinding zoekt tussen inwoners.
..midden in de
gemeente staat

“..er voor alle Zwijndrechtenaren is.”
“..tussen de mensen staat, benaderbaar is en er voor de gemeenschap is.”
Veiligheid in gemeente vergroot, verloedering aanpakt, ook impopulaire
maatregelen durft te nemen.

..daadkrachtig is

“..de veiligheid van Zwijndrecht hoog heeft staan.”
“Daadkrachtige man, die weet wat er in de gemeente gebeurt en ook
optreedt mocht dit nodig zijn..”

..menselijk en
bewogen is

Opkomt voor de zwakkeren, een mensen-mens, betrokken is bij de
maatschappij.
“..er is voor de mensen die het slechter hebben.”
Geworteld is in de gemeente, de gemeente en haar inwoners kent.

..Zwijndrecht kent

..open staat voor
vernieuwing

“..uit Zwijndrecht komt en de inwoners, verenigingen en ondernemers kent..”
Vernieuwing durft te omarmen, zich inzet voor duurzaamheid en
ontwikkeling.
“..open is voor vernieuwing met een blik op het halen van de volledige
potentie uit de jeugd.”
Leider en voorzitter van de gemeenteraad en het college.

..een goede voorzitter
is

“..in staat is om zowel politiek als maatschappelijk te verbinden, maar ook
iemand met een visie, die de gemeenteraad en college kan meenemen in
zijn/haar visie.”
Integer en eerlijk handelt, rechtschapen is.

.. betrouwbaar is

“..integer, eerlijk, transparant, boven de partijen staat en kan optreden
namens de Zwijndrechtse bevolking..”

“..Zwijndrecht op de kaart weet te zetten als
aantrekkelijke gemeente om te wonen. Zowel qua
beeldvorming als stappen om Zwijndrecht daadwerkelijk
aantrekkelijker te maken.”

Van de 873 respondenten gaf
één derde aan op de hoogte
te willen worden gehouden
van de resultaten van dit
onderzoek.
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Tot slot is aan inwoners nog de volgende vraag gesteld: “Als u de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht
mee mag nemen naar één plek in de gemeente, welke plek zou u hem/haar dan laten zien?”
De antwoorden die zijn gegeven op deze vraag zijn onder te verdelen in drie categorieën:
•
•
•

Inwoners die de nieuwe burgemeester een mooie plek in de gemeente willen laten zien, bijvoorbeeld
het Noorderpark of de omgeving rondom het Kijfhoek-kerkje.
Inwoners die de burgemeester ergens mee naar toe willen nemen om te laten zien wat er niet goed
gaat of verbeterd kan worden in de gemeente. Hierbij wordt bijvoorbeeld de verloedering in
winkelcentra of van het zwembad genoemd.
Inwoners die heel de gemeente aan de nieuwe burgemeester willen laten zien. Bijvoorbeeld door een
fietstocht door de verschillende wijken of vanaf de top van de Eemsteintoren.

De meest genoemde fysieke locaties zijn het Veerplein en Heerjansdam. In onderstaande woordwolk
staan de meest genoemde woorden weergeven.
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