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Bos en Lommer op weg naar West

Van 10 tot en met 22 september 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos
en Lommer meedoen aan een enquête over wat er nu goed en minder goed gaat in het
stadsdeel. Stadsdeel Bos en Lommer bestaat nog tot 1 mei 2010. Vanaf dan gaan de
stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark op weg naar het
nieuwe stadsdeel West. De deelraad wil van de bewoners weten wat zij moeten
meenemen naar het nieuwe stadsdeel West, en wat zij juist moeten achterlaten.
Van de 201 panelleden hebben er 110 meegedaan, een respons van 55%. Daarnaast zijn
er 49 enquêtes op straat afgenomen, waarmee het totaal aantal respondenten uitkomt op
159.
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Dienstverlening
Als eerste is de respondenten gevraagd wat ze van de huidige dienstverlening van Bos en
Lommer mee zouden willen nemen naar het nieuwe stadsdeel. De top 3 van
dienstverleningszaken die mee moeten worden genomen wordt gevormd door de goede
reiniging van de straten (22%), het loket Burgerzaken (22%) en het ophalen van het
huisvuil (19%). Wat opvalt is dat een kwart van de respondenten (26%) het niet zou
weten.
Een relatief grote groep (38%) noemt naast een of meer van de tien onderstaande zaken
nog iets anders. De antwoorden zijn zeer gevarieerd en betreffen bijvoorbeeld de sfeer in
het stadsdeel, het winkelaanbod, de aanwezigheid van groen en de investeringen in de
openbare ruimte.
Dienstverlening: Ik ga naar West en neem mee… (n=159; meer dan één antwoord mogelijk)
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Vervolgens is de panelleden gevraagd wat ze juist niet zouden willen meenemen naar het
nieuwe stadsdeel. Wat opvalt is dat vuilnis en troep op straat met 16% het meest
genoemde antwoord is, want de goede reiniging van de straten stond namelijk ook op de
eerste plaats van wat de respondenten mee zouden willen nemen naar het nieuwe
stadsdeel. Het lijkt er op dat de schoonheid van de straten een belangrijk onderwerp is
voor de respondenten.
Op de tweede plaats volgt hangjongeren en criminaliteit (13%) en op de derde plaats
staat overbodige bureaucratie (9%). Bijna vier van de tien respondenten (36%) noemen
veel verschillende overige onderwerpen. Door meerdere personen worden genoemd de
communicatie en de afhandeling van vragen, verzoeken en vergunningen door het
stadsdeel. Andere antwoorden zijn bijvoorbeeld een verondersteld imagoprobleem van
het stadsdeel, stijgende lasten en te veel politie. Zeven procent van de respondenten wil
alles meenemen en een op de vijf (19%) weet het niet.
Dienstverlening: Ik ga naar West en laat achter… (n=159; meer dan één antwoord mogelijk)
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Politieke participatie
Vervolgens is de respondenten gevraagd naar de politieke besluitvorming en
bewonersparticipatie: wat zouden ze daar van mee willen nemen? Een groot deel van de
respondenten (43%) heeft hier geen antwoord op. Een kwart (25%) noemt het
meedenken en praten over de eigen buurt, 18% burgerinitiatieven en 16% de informatie
die ze krijgen over plannen en besluiten. Overige genoemde zaken betreffen bijvoorbeeld
een specifieke buurtcoördinator die het goed doet en het digitale burgerpanel van Bos en
Lommer.
De politiek: Ik ga naar West en neem mee… (n=159; meer dan één antwoord mogelijk)
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Op de vraag wat de respondenten van de politieke besluitvorming en participatie zouden
willen achterlaten in het nieuwe stadsdeel heeft bijna de helft (48%) geen antwoord en
een op de tien (10%) wil alles meenemen. Eveneens een op de tien (10%) noemt
referenda, gevolgd door bureaucratie (9%).
Onder de categorie ‘overig’ worden zeer gevarieerde zaken genoemd, waaronder
bijvoorbeeld de kleinschaligheid van besluitvorming, de angst voor grootschaligheid
(verlies van het dorpsgevoel) en slecht geschreven/dikke rapporten genoemd.
De politiek: Ik ga naar West en laat achter… (n=159; meer dan één antwoord mogelijk)
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