Participatie
in de provincie
Groningen
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid
is de afgelopen jaren jaren flink gedaald, ook in
Groningen. Het gebrek aan vertrouwen baart
grote zorgen. Het is belangrijk dat de overheid
een relatie en vertrouwen opbouwt met haar
inwoners. De provincie wil dit vertrouwen
herstellen, bijvoorbeeld door mensen meer bij de
plannen van de provincie te betrekken en daarin te
investeren.

Opkomst landelijke
en provinciale verkiezingen

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de provincie Groningen
via het Groninger Panel gevraagd naar hun meningen en
ervaringen met betrekking tot verkiezingen, vertrouwen in de
politiek en politiek in het algemeen, met daarbij aandacht voor
regionale verschillen. Voelen inwoners zich vertegenwoordigd
door de politiek? Hoe willen inwoners betrokken worden bij
plannen van (lokale) overheden?

De opkomstpercentages voor de Tweede
Kamerverkiezingen liggen in Groningen de afgelopen
20 jaar tussen 75% en 82%. Jarenlang lag het
opkomstpercentage in de provincie Groningen net boven
het Nederlands gemiddelde, maar tijdens de verkiezingen
van 2017 en 2021 was het opkomstpercentage in
Groningen iets lager.
Voor de Provinciale Staten liggen de opkomstpercentages in
Groningen steeds boven het Nederlandse gemiddelde. Bij
de laatste verkiezingen in 2019 was de opkomst nagenoeg
gelijk aan het gemiddelde, met name door de hogere

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht op
jongerenparticipatie in de provincie Groningen en
feitenbladen over participatie per Groningse gemeente.
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Vertrouwen in instituties

69,5%

Het vertrouwen in instituties (Tweede Kamer, politie of rechters) ligt in Groningen wat beneden het
Nederlandse gemiddelde. Wel is er een positieve trend te zien, zowel in Groningen als in Nederland in het
algemeen. Waar in 2012 nog 55% van de Groningers vertrouwen in instituties had, is dit percentage in 2020
gestegen naar 67%. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is in de loop van 2021 afgenomen. Groningers
hebben meer vertrouwen in lokale overheden dan landelijke. 36% heeft een beetje of (heel) veel vertrouwen in
de Rijksoverheid, 67% in de provincie Groningen en 71% in hun eigen gemeente.
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(Politiek) vertrouwen

Regionale verschillen

Groningers zijn over het algemeen kritisch over de politiek. Veel
Groningers vinden dat politieke leiders zich meer zouden moeten richten
op het verbinden van de samenleving, 82% is het hier (helemaal) mee
eens. Zes op de tien Groningers vindt dat politici geen rekening houden
met sommige groepen in de samenleving (64%) en niet weten wat er leeft
onder de bevolking (59%). Veel Groningers vinden dat de politiek moet
veranderen (65%).

Er bestaan in de provincie Groningen regionale
verschillen in politiek vertrouwen en participatie. Het
voorbeeld van vertrouwen in de Provincie Groningen
illustreert deze regionale verschillen. In Westerkwartier
geeft 26% van de inwoners aan (heel) veel vertrouwen
te hebben in de provincie Groningen en 46% een beetje
vertrouwen terwijl in Veendam maar 13% (heel) veel
vertrouwen heeft en 41% een beetje.

Politieke leiders moeten zich
meer richten op verbinden
van de samenleving
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Politici houden met sommige
groepen in de samenleving
geen rekening
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Percentage (heel) veel vertrouwen
in de Provincie Groningen
Oneens

Helemaal mee oneens

13%

Weet ik niet/ geen mening

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl
Bronnen SPG_Publicatie-Verkiezingen-Groningen.pdf | Paneluitvraag-Nieuwe-Democratie-2017.pdf | Publicatie_BredeWelvaart-Groningen
Atlas-van-afgehaakt-nederland | Verkiezingsuitslagen | Regionale-monitor-brede-welvaart
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Jeugdparticipatie
in de provincie
Groningen
Veel gemeenten zien steeds vaker het
belang van het betrekken van jeugd
bij hun beleid en de lokale politiek. Ze
zoeken naar manieren om jongeren mee
te laten doen, denken en beslissen over
beleid dat op hen van toepassing is.
De afgelopen jaren zijn leden van het
Groninger Panel gevraagd naar hun
ervaringen en meningen over vertrouwen in
instituties en de politiek, tevredenheid met
gemeentelijk beleid, de mate van invloed
op inrichting eigen woonomgeving en de
inspraak op het beleid en planvorming van
de gemeente. In dit feitenblad worden de
antwoorden van jongeren van 18 tot en
met 27 jaar vergeleken met het provinciale
gemiddelde. Voelen jongeren zich
vertegenwoordigt door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van jongeren bij
plannen van de gemeente?

Ik heb
vertrouwen
in mijn eigen
gemeente

1

Vertrouwen
in overheden

Jongeren hebben, evenals volwassenen, meer vertrouwen in lokale
overheden dan in de provinciale overheid of rijksoverheid. Jongeren
hebben het meeste vertrouwen in hun eigen gemeente. Toch heeft 15%
weinig of geen vertrouwen. Het minste vertrouwen hebben jongeren,
net als Groningers in het algemeen, in de Rijksoverheid. Slechts 9%
heeft (heel) veel vertrouwen, 37% een beetje en 55% heeft weinig of
helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid. Opvallend is dat onder
jongeren een groter aandeel geen mening heeft of niet weet of ze
vertrouwen hebben in de provincie Groningen en hun eigen gemeente
dan gemiddeld voor alle leeftijdsgroepen.
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Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
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feitenbladen, waaronder feitenbladen over participatie
per Groninger gemeente en een feitenblad over
participatie in de provincie Groningen.
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2

Politiek vertrouwen

45% van de jongeren heeft het gevoel dat mensen zoals zij geen enkele invloed hebben op de gemeentelijk
politiek. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle leeftijdsgroepen (32%). Ze voelen zich
ook iets minder vaak vertegenwoordigd door de politiek. Bijna de helft van de jongeren voelt zich niet
vertegenwoordigd (47%).

Voel ik mij
vertegenwoordigd
door de politiek?

Wel geven jongeren vaker aan meer geïnteresseerd te zijn in de gemeentelijke politiek dan de landelijke
politiek (31%), dan gemiddeld voor alle leeftijdsgroepen (18%).

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Alle leeftijden

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Alle leeftijden

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad
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Ik ben meer geïnteresseerd in de
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landelijke politiek
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19%

Weet ik niet/ geen mening

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

Bijna één op de drie jongeren is tevreden over het beleid van zijn, of
haar gemeente. Dit is iets vaker dan het provinciaal gemiddelde (26%).
Opvallend is dat jongeren veel vaker aangeven het niet te weten, of geen
mening te hebben. Dit geldt voor 21% van de jongeren, terwijl het totaal
maar om 7% gaat.

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

Hoe tevreden of
ontevreden ben je in
het algemeen over
het beleid van jouw
gemeente?

1+25+441767 0+2930+12821
Alle leeftijden
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jeugdparticipatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022
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Ja

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Jongeren zijn iets minder positief over de
invloed die zij kunnen uitoefenen op de eigen
woonomgeving. Jongeren gaven in 2017 minder
vaak aan voldoende invloed uit te kunnen oefenen
op hoe hun woonomgeving (dorp of wijk) eruitziet,
dan het gemiddeld voor de provincie.

Kun je naar jouw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
jouw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

37+38+25 38+43+19

25%

19%

37%

38%

43%

38%

Jeugd

Alle leeftijden

5

Belang meepraten
over plannen van de gemeente

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten over
de plannen van de
gemeente

Jongeren vinden het vaak (zeer) belangrijk om mee te kunnen praten over plannen van de
gemeente (70%). Gemiddeld voor alle leeftijdsgroepen is dit 64%. De categorie jongeren
die dit zeer belangrijk vinden (24%) is ruim groter dan het gemiddelde voor Groningen
(13%).

13+51+27513 24+46+1349

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening
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Alle leeftijden

6

Dat weet ik niet

Jeugd

Inspraak van inwoners
op het beleid

17+47+27+5+2+2 1764+ +15+2+0+2
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

Naast dat jongeren het vaker belangrijk vinden om mee te praten over plannen van de gemeente, vinden ze ook
vaker dat de inspraak van inwoners op beleid van de gemeente groter moet worden (81%). Het overgrote merendeel
van de jongeren is het er (helemaal) mee eens dat de inspraak op beleid van de gemeente groter moet worden.
64%

Helemaal mee eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal mee oneens
Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen
Alle leeftijden

Nagenoeg alle jongeren willen betrokken worden
bij de plannen van de gemeente. Slechts 13%
heeft daar geen behoefte aan. Opmerkelijk is dat
jongeren vaker actief betrokken willen worden bij
plannen van de gemeente. Slechts een klein deel
(8%) van de jongeren wil alleen geïnformeerd
worden, terwijl dit gemiddeld ongeveer een kwart
van de bevolking is (26%).
Ongeveer de helft van de
jongeren wil geïnformeerd
Ik wil graag
worden, maar daarnaast
betrokken worden
bij de plannen van
ook meedenken. Dit is bijna
de gemeente
gelijk aan het gemiddelde.
Zowel meebeslissen over de
besteding van gemeentelijke
budgetten en het zelf besluiten
kunnen nemen worden vaker
gekozen door jongeren.

8

Jeugd

54%

55%

26%
14%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

9%

8%

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

13%

11%
4%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

Net als gemiddeld, vinden veel jongeren dat iedere burger en hun gemeente zich zouden moeten inzetten voor de
leefbaarheid in hun dorp/wijk. Wel vinden jongeren vaker dat zijzelf, lokale belangenbehartigers, de provincie
Groningen en de Rijksoverheid zich zouden moeten inzetten voor de leefbaarheid.
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Iedere inwoner

75%
77%

Gemeente Het Hogeland

77%
43%

Ikzelf

51%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

48%
24%

De provincie Groningen

28%
15%

De Nederlandse regering

20%
Alle leeftijden

Weet ik niet

Anders

4%

Jeugd

2%
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Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
stadskanaal

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de
gemeente Stadskanaal via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Stadskanaal hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, iets minder vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid en de Provincie Groningen maar vaker (heel) veel vertrouwen in
hun eigen gemeente. Het meeste vertrouwen hebben ze in de eigen gemeente,
36% heeft (heel) veel vertrouwen en nog eens 41% heeft een beetje vertrouwen
in de gemeente. Het aantal mensen dat weinig of geen vertrouwen heeft
in de gemeente (22%) is ongeveer gelijk aan het provinciaal gemiddelde.
Inwoners van de gemeente Stadskanaal hebben het minste vertrouwen in de
Rijksoverheid, slechts 10% heeft (heel) veel vertrouwen en 56% heeft weinig of
zelfs helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.
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31%

50%
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Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
32%

participatie in de provincie Groningen.

Rijksoverheid

10%

24%

7%
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Provincie Groningen

Gemeente Stadskanaal

Weet ik niet/ geen mening

22%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

20%

Gemeente Stadskanaal

Helemaal geen vertrouwen

24%

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

36%

Gemeente Stadskanaal

Weinig vertrouwen

46%

41%

op jongerenparticipatie en een feitenblad over

Heel veel vertrouwen

29%

18%

4%

Provincie Groningen

Inwoners van de gemeente
Stadskanaal hebben, ten opzichte
van het provinciaal gemiddelde, iets
minder vaak (heel) veel vertrouwen
in de Rijksoverheid en de Provincie
Groningen maar vaker (heel) veel
vertrouwen in hun eigen gemeente.
Groningen als provincie scoort vrij
laag op politiek vertrouwen als we dat
vergelijken met landelijke cijfers, blijkt
uit het rapport ‘De atlas van afgehaakt
Nederland’.

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

42% van de inwoners van de gemeente Stadskanaal geeft aan te vinden dat gemeentelijke politici met
sommige groepen in de samenleving geen rekening houden. Daarnaast heeft ook 45% van de inwoners
het gevoel dat mensen zoals zij geen enkele invloed hebben op de gemeentelijke politiek, aanzienlijk
meer dan gemiddeld voor de provincie Groningen (32%). Ongeveer de helft van de inwoners (53%) voelt
zich niet vertegenwoordigd door de politiek, 30% heeft geen uitgesproken mening en slechts 12% voelt
zich wel vertegenwoordigd. Dit is iets minder dan het provinciale gemiddelde.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

11%
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Provincie Groningen
Gemeente Stadskanaal

Helemaal mee eens
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Helemaal mee oneens
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5%

Weet ik niet/ geen mening

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

0 28+189 6+17+432806
+27
0+2643+2605 0+5032+90 0+3050+100

De mate waarin inwoners van Stadskanaal tevreden
zijn over het beleid van hun gemeente is verschillend
per leeftijdscategorie. Inwoners van Stadskanaal van
65 jaar en ouder zijn het meest tevreden (30-50%)
en het minst vaak ontevreden over het beleid van de
gemeente (9-10%). Onder jongere inwoners heerst
meer ontevredenheid, van hen is ruim een kwart (zeer)
ontevreden.

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?
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50%
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50%
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10%
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5%

9%

10%

65-74 jaar

75 en ouder
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Ja

4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn
vaker negatief over de invloed die ze kunnen
uitoefenen op hun woonomgeving dan
gemiddeld voor de provincie Groningen. In 2017
gaf 22% van de inwoners van de gemeente
Stadskanaal aan voldoende invloed uit te kunnen
oefenen op hun woonomgeving. 47% kon naar
hun idee niet voldoende invloed uitoefenen, 31%
wist het niet.

5

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 22+31+47

37%

22%

47%

25%

38%

Provincie Groningen

31%

Gemeente Stadskanaal

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

De meeste inwoners van Stadskanaal vinden het (zeer) belangrijk om mee te kunnen
praten over plannen van hun gemeente. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus en in het
bijzonder voor de hoogopgeleide inwoners van de gemeente Stadskanaal (69%). De
groep die het niet belangrijk vindt is voor alle groepen vrij klein (0-7%). In tegenstelling tot
de meeste gemeentes zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus in Stadskanaal vrij klein.

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

12+53+3230 4+57+390 13+56+2470
12%

4%

13%

53%

57%

56%

32%

39%

24%

3%

0%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het
merendeel van de inwoners van de
gemeente Stadskanaal meer inspraak
op het beleid van de gemeente. Er zijn
zeer weinig mensen die het oneens
zijn met de stelling dat de inspraak van
inwoners op beleid groter moet worden.
Wel is er, vooral onder ouderen, een
aanzienlijke groep die er neutraal
tegenover staat.

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

18%

35-49 jaar

55%

28%

39%

50-64 jaar 5%
65-74 jaar

Helemaal mee eens

58%
14%

75 en ouder

10%

Eens

Neutraal

27%

50%
40%

Oneens

33%
32%

5%

31%

5%

50%

Helemaal mee oneens

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Stadskanaal

Ongeveer de helft van de inwoners van de
gemeente Stadskanaal wil betrokken worden
door zowel geïnformeerd te worden over
plannen van de gemeente, als door zelf
mee te denken. Over het algemeen komen
de antwoorden overeen met het provinciaal
gemiddelde maar inwoners van
Stadskanaal hebben net iets
vaker een voorkeur voor actieve
Ik wil graag
betrokken worden
participatie, zoals meebeslissen
bij de plannen van
over de besteding van
de gemeente
gemeentelijke budgetten en zelf
besluiten nemen. Daartegenover
staat dat 27% van de inwoners
alleen geïnformeerd wil worden.

8

54%

26%

49%

27%

8%

Alleen
geïnformeerd
worden

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

9%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

11%
3%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

4%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen in Stadskanaal zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten
inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. 40% vindt dat verenigingen die belangen behartigen
voor hun dorp of wijk zich moeten inzetten. Ook vindt 37% dat ze zichzelf moeten inzetten voor de
leefbaarheid van hun dorp of wijk. De antwoorden van inwoners van Stadskanaal komen grotendeels
overeen met het provinciaal gemiddelde.
77%

Iedere inwoner

73%
77%

De gemeente Stadskanaal

78%
43%

Ikzelf

37%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

40%
24%

De provincie Groningen

24%
15%

De Nederlandse regering

17%
Provincie Groningen

Weet ik niet

Anders

4%

Gemeente Stadskanaal

8%
2%

participatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
oldambt
Inwoners van de gemeente Oldambt
hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, minder
vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de Provincie Groningen
en hun eigen gemeente. Groningen als
provincie scoort vrij laag op politiek
vertrouwen als we dat vergelijken met
landelijke cijfers, blijkt uit het rapport
‘De atlas van afgehaakt Nederland’.
De afgelopen jaren zijn de inwoners van
de gemeente Oldambt via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Oldambt hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, minder vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de Provincie Groningen en hun eigen gemeente. Het meeste
vertrouwen hebben ze in de eigen gemeente, 20% heeft veel vertrouwen
en nog eens 45% heeft een beetje vertrouwen in de gemeente. Het aantal
mensen dat weinig of geen vertrouwen heeft in de gemeente (28%) is hoger
dan het provinciaal gemiddelde. Inwoners van de gemeente Oldambt
hebben het minste vertrouwen in de Rijksoverheid, slechts 14% heeft (heel)
veel vertrouwen en 58% heeft weinig of zelfs helemaal geen vertrouwen in
de Rijksoverheid.
2%
11%

12%

16%

20%

19%

29%
27%

31%
40%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks

43%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht

45%

op jongerenparticipatie en een feitenblad over

46%
35%

participatie in de provincie Groningen.

36%

Weet ik niet/ geen mening

2%

Rijksoverheid

4%

7%
6%

Provincie Groningen

22%

6%
6%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

11%

24%

Gemeente Oldambt

Helemaal geen vertrouwen

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

20%

Gemeente Oldambt

Weinig vertrouwen

23%

Provincie Groningen

Heel veel vertrouwen

Gemeente Oldambt

28%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

41% van de inwoners van de gemeente Oldambt vindt dat gemeentelijke politici met sommige groepen
in de samenleving geen rekening houden. Hoewel dit aantal net onder het provinciaal gemiddelde ligt,
gaat het wel om een grote groep mensen. 43% van de inwoners voelt zich niet vertegenwoordigd door
de politiek, 43% heeft geen uitgesproken mening en 11% voelt zich wel vertegenwoordigd. Dat is iets
minder dan het provinciale gemiddelde.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Provincie Groningen

11%

31%

31%

Gemeente Oldambt

12%

29%

34%

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Provincie Groningen

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

10%

22%

12%

Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt 2

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Provincie Groningen 3%
Gemeente Oldambt 4%

10%

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

Provincie Groningen

16%

Gemeente Oldambt

3

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden

4%

24%
22%

5% 4%
6% 3%

30%

44%

28%
Oneens

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

Helemaal mee oneens

11%

2

15%
Weet ik niet/ geen mening

0 57+13017 3+19+28166
+13
0+1651+2193 0+1554+2335 0+1343+3860

In alle leeftijdsgroepen staat ongeveer de helft
de inwoners van Oldambt neutraal tegenover
het beleid van hun gemeente. Daarnaast is er in
de meeste leeftijdsgroepen ook een aanzienlijk
deel van de bevolking (zeer) ontevreden over
het beleid van de gemeente. In alle gevallen is
het aandeel (zeer) ontevreden inwoners groter
dan het aandeel (zeer) tevreden inwoners. De
leeftijdsgroep van 18-34 jaar is een uitzondering,
hiervan is zowel 13% ontevreden als tevreden.
Inwoners van 75 jaar en ouder zijn het vaakst
(zeer) ontevreden (44%).
Zeer tevreden

4% 2

36%

40%

Neutraal

4%

40%

40%

Eens

3%

13%

33%

11%

Helemaal mee eens

11%

30%

15%

8%

31%

38%

28%

2

35%

28%

21%

10%

15%

28%

23%

Provincie Groningen 3%

14%

0%

3%

13%

19%

57%

28%

13%

28%

0%

16%

17%

6%

35-49 jaar

18-34 jaar

50-64 jaar

0%

0%

0%

16%

15%

13%

51%

54%

43%

21%

23%

38%

9%

3%

6%

3%

5%

0%

65-74 jaar

75 en ouder

Weet ik niet / geen mening
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4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

De meeste inwoners van Oldambt vinden het (zeer)
belangrijk om mee te kunnen praten over plannen van
hun gemeente. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus
en in het bijzonder voor de hoogopgeleide inwoners
van de gemeente Oldambt (67%). Het aandeel dat het
niet belangrijk vindt het grootst onder hoogopgeleide
inwoners van Oldambt (12%).

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 19+36+45

37%

19%

45%

25%

38%

36%

Provincie Groningen

Gemeente Oldambt

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat 48% tot 67% van de inwoners het (zeer)
belangrijk vindt om mee te kunnen praten over plannen van de gemeente. De
groep die meepraten niet belangrijk of zeer onbelangrijk vindt is het grootst onder
hoogopgeleide inwoners van Oldambt (12%).

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

13+46+26708 15+33+3973 15+52+201021
13%

15%

15%

46%

33%

52%

26%

39%

20%

7%

7%

10%

0%

3%

2%

8%

3%

1%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil een ruime
meerderheid van de inwoners van de
gemeente Oldambt meer inspraak op
het beleid van de gemeente. Er zijn
zeer weinig inwoners die het (helemaal)
oneens zijn met de stelling dat de
inspraak van inwoners op beleid groter
moet worden.

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

35-49 jaar
50-64 jaar
65-74 jaar
75 en ouder

Helemaal mee eens

21%

Eens

54%

26%

42%

14%

48%

23%

Neutraal

68%

Oneens

26%

Helemaal mee oneens

6%
5% 5%

28%
49%

19%

25%

28%
13%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Oldambt

Ongeveer de helft van de inwoners van de
gemeente Oldambt wil betrokken worden door
zowel geïnformeerd te worden over plannen van de
gemeente, als door zelf mee te denken. Ten opzichte
van het provinciaal gemiddeld valt op dat inwoners
van Oldambt iets vaker een
voorkeur hebben voor actieve
vormen van participatie, zoals
Ik wil graag
meebeslissen over de besteding
betrokken worden
van gemeentelijke budgetten en bij de plannen van
de gemeente
zelf besluiten nemen.

54%

26%

25%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

8

49%

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

10%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

13%
3%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

4%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten voor de
leefbaarheid in hun dorp of wijk. 42% vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of wijk zich
moeten inzetten. Ook vindt 36% dat ze zichzelf moeten inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk, iets
minder dan gemiddeld voor de provincie Groningen (43%). Verder komen de antwoorden van inwoners uit Oldambt
grotendeels overeen met het provinciaal gemiddelde.

77%

Iedere inwoner

77%
77%

De gemeente Oldambt

76%
43%

Ikzelf

36%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

42%
24%

De provincie Groningen

22%
15%

De Nederlandse regering

Weet ik niet

Anders

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

15%

Provincie Groningen
Gemeente Oldambt

4%
5%
2%
2%

participatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
groningen
Inwoners van de gemeente Groningen
hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, vaker (heel)
veel vertrouwen in de provincie en hun
gemeente. Groningen als provincie
scoort vrij laag op politiek vertrouwen
als we dat vergelijken met landelijke
cijfers, blijkt uit het rapport ‘De atlas
van afgehaakt Nederland’.
De afgelopen jaren zijn de inwoners van
de gemeente Groningen via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Groningen hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, vaker (heel) veel vertrouwen in de provincie en
hun gemeente. Het meeste vertrouwen hebben ze in de eigen gemeente,
36% heeft (heel) veel vertrouwen en nog eens 42% heeft een beetje
vertrouwen in de gemeente. Het aantal mensen dat weinig of geen
vertrouwen heeft in de gemeente (17%) ligt beneden het provinciaal
gemiddelde. Inwoners van de gemeente Groningen hebben het minste
vertrouwen in de Rijksoverheid, slechts 12% heeft (heel) veel vertrouwen en
50% heeft weinig of zelfs helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.

12%

11%
23%

19%
29%
36%

31%

38%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks

39%

43%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
op jongerenparticipatie en een feitenblad over

45%
42%

participatie in de provincie Groningen.

Weet ik niet/ geen mening

Rijksoverheid

9%

7%
6%

Provincie Groningen

12%
5%
4%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

6%

24%

Gemeente Groningen

Helemaal geen vertrouwen

20%

23%

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

15%

Provincie Groningen

Weinig vertrouwen

Gemeente Groningen

Heel veel vertrouwen

Gemeente Groningen

36%

35%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

45% van de inwoners van de gemeente Groningen geeft aan te vinden dat gemeentelijke politici met sommige
groepen in de samenleving geen rekening houden. Dit aantal ligt iets boven het provinciaal gemiddelde. Een
derde van de inwoners (33%) voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek, 44% heeft geen uitgesproken
mening en 22% voelt zich wel vertegenwoordigd. Dit is iets meer dan het provinciale gemiddelde.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

Provincie Groningen

11%
13%

Gemeente Groningen

Provincie Groningen
Gemeente Groningen

31%
32%

10%

Gemeente Groningen 2%

Provincie Groningen
Gemeente Groningen

3

11%

40%

15%

30%

16%

40%

22%
Neutraal

Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

6%

3%

24%

40%

5% 4%

40%

3% 6%

30%

Oneens

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

11%
29%

Helemaal mee oneens

2
4%

Weet ik niet/ geen mening

0%

2%

21%

39%

58%

35%

0%

12%

7%

6%

14%

6%

35-49 jaar

18-34 jaar

Tevreden

4%

0 58+0714 2+39+35126
+21
0+2939+2075 1+26+372583 0+2050+2226

Gemiddeld is ongeveer een kwart (20% tot 29%)
van de inwoners tevreden over het gemeentebeleid.
Een positieve uitschieter betreft de groep
35-49-jarigen, waarvan 41% (zeer) tevreden is. In
de leeftijdscategorieën boven de 50 jaar zijn meer
mensen (zeer) ontevreden in vergelijking met de
jongere leeftijdscategorieën.

Zeer tevreden

12%

28%

44%
Eens

13%

10%

33%

19%

10%

43%

38%

18%

14%

35%

25%

21%

Helemaal mee eens

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

28%

17%

Provincie Groningen 3%

Provincie Groningen 3%

29%

22%

8%

Gemeente Groningen 3%

31%

50-64 jaar

0%

1%

0%

29%

26%

20%

39%

37%

50%

20%

25%

22%

7%

8%

2%

5%

3%

6%

65-74 jaar

75 en ouder

de stem van de inwoners groningen sociaal planbureau groningen 2022

4

Ja

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Groningen denken
ongeveer hetzelfde over de invloed die ze kunnen
uitoefenen op hun woonomgeving als gemiddeld
voor de provincie Groningen. In 2017 gaf 24% van
de inwoners van de gemeente Groningen (destijds
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ) aan
voldoende invloed uit te kunnen oefenen op hun
woonomgeving. 38% kon naar hun idee niet voldoende
invloed uitoefenen, de overige 38% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

37+38+25 38+38+24

25%

37%

24%

38%

38%

38%

Gemeente Groningen

Provincie Groningen

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat meer dan de helft van de inwoners van de
gemeente Groningen het (zeer) belangrijk vindt om mee te kunnen praten over plannen
van de gemeente. De groep die het niet belangrijk vindt is voor alle groepen erg klein
(1-6%). Laagopgeleide inwoners van de gemeente Groningen staan vaker neutraal
tegenover meepraten.

Belangrijk
Neutraal
Niet belangrijk
Weet ik niet / geen mening

12+57+2551 18+48+21112 12+57+2461
12%

18%

12%

57%

48%

57%

25%

21%

24%

5%

1%

6%

1%

12%

1%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het
merendeel van de inwoners van de
gemeente Groningen meer inspraak
op het beleid van de gemeente. Met
uitzondering van de jongste en oudste
leeftijdsgroepen (18-34 jaar en 75 en
ouder) is er ook een kleine groep (3% 8%) die geen behoefte heeft aan meer
inspraak.

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

35-49 jaar
50-64 jaar

15%

47%

13%

38%

44%

16%

29%

46%

29%

65-74 jaar

26%

45%

75 en ouder

27%

44%

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

8%

Oneens

6%
7% 2

24%

3% 2

27%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Groningen

Het merendeel (56%) van de inwoners van de
gemeente Groningen wil betrokken worden door
zowel geïnformeerd te worden over plannen van
de gemeente, als door zelf mee te denken. Ook
wil ongeveer een kwart van de inwoners alleen
geïnformeerd worden.
Daartegenover willen
inwoners van de gemeente
Ik wil graag
Groningen minder vaak dan
betrokken worden
provinciaal gemiddeld zelf
bij de plannen van
de gemeente
besluiten nemen.

54%

26%

26%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

8

56%

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

9%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

5%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

3%

4%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten voor de leefbaarheid
in hun dorp of wijk. 35% vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of wijk zich moeten
inzetten. Ook vindt ongeveer de helft dat ze zich zelf moeten inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk. De
antwoorden van inwoners van de gemeente Groningen komen grotendeels overeen met het provinciaal gemiddelde,
wel geven ze iets vaker aan dat ze zich zelf vooral moeten inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.

77%

Iedere inwoner

79%
77%

De gemeente Groningen

78%
43%

Ikzelf

48%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

35%
24%

De provincie Groningen

21%
15%

De Nederlandse regering

Weet ik niet

Anders

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

15%
4%

Provincie Groningen
Gemeente Groningen

3%
2
2
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Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
eemsdelta
Inwoners van de gemeente Eemdelta
hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, minder
vaak (heel) veel vertrouwen in
de Rijksoverheid en de Provincie
Groningen. Groningen als provincie
scoort vrij laag op politiek vertrouwen
als we dat vergelijken met landelijke
cijfers, blijkt uit het rapport ‘De atlas
van afgehaakt Nederland’.
De afgelopen jaren zijn de inwoners van
de gemeente Eemsdelta via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Eemsdelta hebben, ten opzichte van het provinciaal
gemiddelde, minder vaak (heel) veel vertrouwen in de Rijksoverheid en
de provincie Groningen. Het meeste vertrouwen hebben ze in de eigen
gemeente. 24% heeft (heel) veel vertrouwen en nog eens 52% heeft een beetje
vertrouwen in de gemeente. Het aantal mensen dat weinig of geen vertrouwen
heeft in de gemeente (22%) is ongeveer gelijk aan het provinciaal gemiddelde.
Inwoners van de gemeente Eemsdelta hebben het minste vertrouwen in de
Rijksoverheid, slechts 7% heeft (heel) veel vertrouwen en 71% heeft weinig
of zelfs helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid. Het vertrouwen in de
Rijksoverheid is opvallend lager dan het provinciaal gemiddelde.
2%

6%

2%

10%

11%

19%

22%

21%

31%

29%

48%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
43%

36%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
op jongerenparticipatie en een feitenblad over

45%

52%

participatie in de provincie Groningen.

Weet ik niet/ geen mening

Rijksoverheid

2%

7%
6%

Provincie Groningen

18%
4%
2%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

3%

8%

24%

Gemeente Eemsdelta

Helemaal geen vertrouwen

30%

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

20%

Gemeente Eemsdelta

Weinig vertrouwen

35%

Provincie Groningen

Heel veel vertrouwen

Gemeente Eemdelta

36%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

43% van de inwoners van de gemeente Eemsdelta vindt dat gemeentelijke politici met sommige groepen in
de samenleving geen rekening houden. Dit gaat dus om een aanzienlijk deel van de inwoners. Ruim de helft
van de inwoners voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek (53%). Dat is meer dan gemiddeld voor de
provincie Groningen (41%). 6% heeft geen uitgesproken mening en 10% voelt zich wel vertegenwoordigd. Dit
is iets minder dan het provinciaal gemiddelde.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

Provincie Groningen

11%

31%

Gemeente Eemsdelta

11%

32%

Provincie Groningen

10%

Gemeente Eemsdelta

10%

Provincie Groningen 3%

Gemeente Eemsdelta

3

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

30%

36%
Eens

Neutraal

36%
Oneens

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

Helemaal mee oneens

Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

5% 4%
6% 2

11%

2

17%
Weet ik niet/ geen mening

0%

2%

27%

17%

46%

53%

9%

15%

0%

9%

18%

4%

35-49 jaar

18-34 jaar

Tevreden

18%

0 46+9018 2+17+531594
+27
1+20+551617 0+1854+2152 2+22+54182

In alle leeftijdsgroepen staat ongeveer de helft van
de inwoners neutraal tegenover het beleid van de
gemeente. In de jongste leeftijdsgroep zijn mensen
vaker tevreden en minder vaak (zeer) ontevreden. In
de andere leeftijdsgroepen zijn mensen vaker (zeer)
ontevreden over het beleid van hun gemeente, dit
varieert van is 17% tot 26%.

Zeer tevreden

3%

37%

40%

10%

24%

40%

34%

16%

3%
10%

33%

17%

Helemaal mee eens

11%
42%

15%

Gemeente Eemsdelta 4%

4%
27%

38%

23%

7%

35%
37%

21%

10%
12%

28%

25%

Gemeente Eemsdelta 4%

14%

37%

22%

Provincie Groningen 3%

Provincie Groningen

31%

50-64 jaar

1%

0%

2%

20%

18%

22%

55%

54%

54%

16%

21%

18%

1%

5%

2%

7%

2%

2%

65-74 jaar

75 en ouder
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4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Eemsdelta hebben vaker
dan gemiddeld voor de provincie Groningen het gevoel
dat ze voldoende invloed kunnen uitoefenen op hun
woonomgeving. In 2017 gaf 30% van de inwoners
van de gemeente Eemsdelta (destijds gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum) aan voldoende
invloed uit te kunnen oefenen op hun woonomgeving.
39% kon naar hun idee niet voldoende invloed
uitoefenen, 31% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 30+31+39

37%

39%

25%

30%

38%

Provincie Groningen

31%

Gemeente Eemsdelta

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

De meeste inwoners van Eemsdelta vinden het (zeer) belangrijk om mee te kunnen
praten over plannen van de gemeente. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus en in het
bijzonder voor de hoogopgeleide inwoners van de gemeente Eemsdelta (74%). Het
aandeel dat dit niet belangrijk vindt is voor alle groepen vrij klein (4-9%).

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

13+46+28904 18+37+33903 17+57+20402
13%

18%

17%

46%

37%

57%

28%

33%

20%

9%

9%

4%

0%

0%

0%

4%

3%

2%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het
merendeel van de inwoners van de
gemeente Eemdelta meer inspraak
op het beleid van de gemeente. De
verschillen tussen de leeftijdsgroepen
zijn relatief klein. Wel geven jongere
inwoners iets vaker aan geen behoefte
aan meer inspraak te hebben (9%).

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

55%

35-49 jaar
50-64 jaar
65-74 jaar
75 en ouder

13%
27%

33%

41%

18%

49%

23%

52%

Eens

Neutraal

18%
19%

Oneens

9%

24%
27%

52%

21%

Helemaal mee eens

9%

2
4% 2
3% 4%
6% 2

Weet ik niet/ geen mening

de stem van de inwoners eemsdelta sociaal planbureau groningen 2022

7

Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Eemsdelta

De helft van de inwoners van de gemeente
Eemsdelta wil betrokken worden door zowel
geïnformeerd te worden over plannen van de
gemeente, als door zelf mee te denken. Eén op
de acht wil naast meedenken ook zelf besluiten
nemen. Daar staat tegenover
dat 26% van de inwoners alleen
geïnformeerd wil worden. De
Ik wil graag
manieren waarop inwoners
betrokken worden
van Eemsdelta betrokken willen
bij de plannen van
de gemeente
worden bij plannen van de
gemeente komen sterk overeen
met het provinciaal gemiddelde.

8

54%

26%

53%

26%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

7%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

12%
3%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

2%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat inwoners en de gemeente zich moeten inzetten voor de leefbaarheid in
hun dorp of wijk. 40% vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of wijk zich moeten inzetten.
Ook vindt 42% dat ze zichzelf moeten inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk. De antwoorden van
inwoners uit Eemsdelta komen grotendeels overeen met het provinciaal gemiddelde, wel geven ze vaker aan dat
overheden (de eigen gemeente, de Provincie Groningen en de Nederlandse regering) zich vooral moeten inzetten.

77%

Iedere inwoner

74%
77%

De gemeente Eemsdelta

80%
43%

Ikzelf

42%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

40%
24%

De provincie Groningen

27%
15%

De Nederlandse regering

Weet ik niet

Anders

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

22%
4%

Provincie Groningen
Gemeente Eemsdelta

2%
2%
3%

participatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
midden-groningen

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen hebben, ten opzichte van
het provinciaal gemiddelde, iets minder vaak (heel) veel vertrouwen in
de Rijksoverheid, de Provincie Groningen en hun eigen gemeente. Het
meeste vertrouwen hebben ze in de eigen gemeente. 23% heeft (heel) veel
vertrouwen en nog eens 52% heeft een beetje vertrouwen in de gemeente.
Het aantal mensen dat weinig of geen vertrouwen heeft in de gemeente
(22%) is ongeveer gelijk aan het provinciaal gemiddelde. Inwoners van
de gemeente Midden-Groningen hebben het minste vertrouwen in de
Rijksoverheid, slechts 10% heeft (heel) veel vertrouwen en 65% heeft weinig
of zelfs helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.
10%

11%

16%

19%

31%

48%

43%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
op jongerenparticipatie en een feitenblad over

Een beetje vertrouwen

Weet ik niet/ geen mening

2%

20%

Rijksoverheid

21%

11%
3%

Provincie Groningen

Helemaal geen vertrouwen

23%

Gemeente Midden-Groningen

Veel vertrouwen

36%

Provincie Groningen

Weinig vertrouwen

51%

42%

Gemeente Midden-Groningen

Heel veel vertrouwen

29%

23%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks

participatie in de provincie Groningen.

22%

24%

7%
6%

Provincie Groningen

16%

6%
4%

46%

Provincie Groningen

De afgelopen jaren zijn de inwoners van
de gemeente Midden-Groningen via
het Groninger Panel gevraagd naar hun
ervaringen en meningen over vertrouwen in
instituties en de politiek, tevredenheid met
gemeentelijk beleid, de mate van invloed
op inrichting eigen woonomgeving en de
inspraak van inwoners op het beleid en
planvorming van de gemeente. Voelen
inwoners zich vertegenwoordigd door de
politiek? Hoe zit het met de betrokkenheid
van inwoners bij plannen van de gemeente?

1

Gemeente Midden-Groningen

Inwoners van de gemeente MiddenGroningen hebben, ten opzichte
van het provinciaal gemiddelde, iets
minder vaak (heel) veel vertrouwen
in de Rijksoverheid, de provincie
Groningen en hun eigen gemeente.
Groningen als provincie scoort vrij
laag op politiek vertrouwen als we dat
vergelijken met landelijke cijfers, blijkt
uit het rapport ‘De atlas van afgehaakt
Nederland’.

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

43% van de inwoners van de gemeente Midden-Groningen vindt dat gemeentelijke politici met sommige
groepen in de samenleving geen rekening houden. Daarnaast heeft ook 40% van de inwoners het gevoel
dat mensen zoals zij geen enkele invloed hebben op de gemeentelijke politiek. Dit is aanzienlijk meer dan
gemiddeld voor de provincie Groningen (32%). Ongeveer de helft van de inwoners (48%) voelt zich niet
vertegenwoordigd door de politiek, 37% heeft geen uitgesproken mening en slechts 11% voelt zich wel
vertegenwoordigd. Dit is iets minder dan het provinciale gemiddelde.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

Provincie Groningen

11%

Gemeente Midden-Groningen

12%

Provincie Groningen

31%
31%

10%

21%

Gemeente Midden-Groningen 3%

21%

Provincie Groningen 3%
Gemeente Midden-Groningen

Provincie Groningen
Gemeente Midden-Groningen

3

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

Neutraal

4%

23%

5% 4%
7%

43%

30%

37%
Eens

24%

40%

40%

11%

3%

29%
Oneens

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

Helemaal mee oneens

11%
19%

2
4%

Weet ik niet/ geen mening

0 25+817 +16
+25
0 39+29610
0+1949+2093 0+3043+2214 +14
0 64+2002

De mate waarin inwoners van Midden-Groningen
tevreden zijn over het beleid van hun gemeente is
verschillend per leeftijdscategorie. 14%-30% van de
inwoners van Midden-Groningen zijn (zeer) tevreden
over het beleid van hun gemeente, 20-35% zijn
(zeer) ontevreden. Jongere inwoners zijn vaker (zeer)
ontevreden, terwijl oudere inwoners vaker neutraal
tegenover het beleid staan.

Zeer tevreden

15%

35%

16%

Helemaal mee eens

11%

33%

12%

4%
31%

38%

15%

15%

35%
27%

34%

10%

13%

28%
27%

Provincie Groningen 3%

14%

28%

22%

13%

Gemeente Midden-Groningen

31%

0%

0%

25%

16%

25%

39%

25%

29%

8%

6%

17%

10%

35-49 jaar

18-34 jaar

50-64 jaar

0%

0%

0%

19%

30%

14%

49%

43%

64%

20%

22%

20%

9%

1%

0%

3%

4%

2%

65-74 jaar

75 en ouder
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Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen denken
negatiever over de invloed die ze kunnen uitoefenen
op hun woonomgeving dan gemiddeld voor de
provincie Groningen. In 2017 gaf slechts 17% van de
inwoners van de gemeente Midden-Groningen (destijds
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en
Menterwolde) aan voldoende invloed uit te kunnen
oefenen op hun woonomgeving. 41% kon naar hun idee
niet voldoende invloed uitoefenen, 42% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 17+42+41

37%

17%

41%

25%

38%

42%

Provincie Groningen

Gemeente Midden-Groningen

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat ongeveer de helft tot driekwart van de inwoners
het (zeer) belangrijk vindt om mee te kunnen praten over plannen van de gemeente. De
groep die dit niet belangrijk vindt, is voor onder laagopgeleiden wat groter (15%) dan
onder hoog- en middelbaaropgeleiden (2-6%).

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

8+38+340155 18+37+33903 12+52+2951
8%

11%

12%

38%

61%

52%

34%

24%

29%

0%

2%

5%

15%

0%

1%

5%

2%

1%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het
merendeel van de inwoners van
de gemeente Midden-Groningen
meer inspraak op het beleid
van de gemeente. In de jongste
leeftijdscategorie is het aandeel dat hier
neutraal tegenover staat of niet meer
inspraak wil het grootst (41%). In de
oudste leeftijdscategorie is dat aandeel
het laagst (22%).

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

17%

35-49 jaar

19%

50-64 jaar
65-74 jaar
75 en ouder

Helemaal mee eens

Eens

42%
48%

27%

41%

16%

51%

8%

Neutraal

13%
33%

68%

Oneens

Helemaal mee oneens

8%
10%

17%

6%

24%

6% 2

28%

5%
22%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Midden-Groningen

Ongeveer de helft van de inwoners van de
gemeente Midden-Groningen wil betrokken
bij de plannen van de gemeente. Zowel door
geïnformeerd te worden, als door zelf mee te
denken. Bijna één op de acht wil naast meedenken
ook zelf besluiten nemen
Daartegenover staat dat
30% van de inwoners alleen
Ik wil graag
geïnformeerd wil worden. De
betrokken worden
antwoorden van inwoners van bij de plannen van
de gemeente
Midden-Groningen komen
grotendeels overeen met het
provinciaal gemiddelde.

8

54%

26%

53%

28%

8%

Alleen
geïnformeerd
worden

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

7%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

11%
3%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

2%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten voor de leefbaarheid
in hun dorp of wijk. Inwoners van Midden-Groningen vinden vaker dan gemiddeld dat zij zich zelf moeten inzetten
(47%). Dit geldt ook voor verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of wijk (46%). De antwoorden van
inwoners van Midden-Groningen komen verder grotendeels overeen met het provinciaal gemiddelde.

77%

Iedere inwoner

78%
77%

De gemeente Midden-Groningen

74%
43%

Ikzelf

47%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

46%
24%

De provincie Groningen

24%
15%

De Nederlandse regering

Weet ik niet

Anders

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

12%
4%

Provincie Groningen
Gemeente Midden-Groningen

6%
2%

participatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
het hogeland

De afgelopen jaren zijn de inwoners
van Het Hogeland via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Het Hogeland hebben, ten opzichte van
het provinciaal gemiddelde, minder vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de provincie Groningen en hun gemeente. Van de drie
instanties is het vertrouwen in de eigen gemeente het hoogst, 20% heeft
(heel) veel vertrouwen en nog eens 51% heeft een beetje vertrouwen in
de gemeente. Het aantal mensen dat weinig of geen vertrouwen heeft in
de gemeente (25%) ligt boven het provinciaal gemiddelde. Inwoners van
Het Hogeland hebben het minste vertrouwen in de Rijksoverheid, slechts
9% heeft (heel) veel vertrouwen en 62% heeft weinig of zelfs helemaal
geen vertrouwen in de Rijksoverheid.
2%
9%

11%

16%
19%

18%
29%

27%
31%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks

51%

43%

51%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
op jongerenparticipatie en een feitenblad over
participatie in de provincie Groningen.

Weet ik niet/ geen mening

Rijksoverheid

3%
5%

24%

7%
6%

Provincie Groningen

Gemeente Het Hogeland

Een beetje vertrouwen

25%

Provincie Groningen

Helemaal geen vertrouwen

20%

Gemeente Het Hogeland

Veel vertrouwen

22%

Provincie Groningen

Weinig vertrouwen

36%

Gemeente Het Hogeland

Heel veel vertrouwen

45%

40%

22%

3%
4%

Provincie Groningen

Inwoners van de gemeente Het
Hogeland hebben, ten opzichte van
het provinciaal gemiddelde, minder
vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de provincie Groningen
en hun gemeente. Groningen als
provincie scoort vrij laag op politiek
vertrouwen als we dat vergelijken met
landelijke cijfers, blijkt uit het rapport
‘De atlas van afgehaakt Nederland’.

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

16%

Gemeente

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

37% van de inwoners van Het Hogeland geeft aan te vinden dat gemeentelijke politici met sommige groepen
in de samenleving geen rekening houden. Hoewel dit aantal onder het provinciaal gemiddelde ligt, gaat het
wel om een grote groep mensen. Een groot deel van de inwoners (47%) voelt zich niet vertegenwoordigd
door de politiek, 37% heeft geen uitgesproken mening en 15% voelt zich wel vertegenwoordigd. Dit is
iets minder dan het provinciale gemiddelde. Wel hebben bovengemiddeld veel mensen vertrouwen in
dorpsbelangen of de wijkraad in vergelijking met de provincie.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

11%

Provincie Groningen

14%

Gemeente Het Hogeland

Provincie Groningen

31%

9%

Provincie Groningen 3%

Provincie Groningen
Gemeente Het Hogeland

3

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

Neutraal

Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

5% 4%
9%

Oneens

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

Helemaal mee oneens

50-64 jaar

4%

11%

31%

2

16%

2

Weet ik niet/ geen mening

0%

0%

20%

37%

20%

32%

10%

16%

20%

16%

30%

0%

35-49 jaar

18-34 jaar

Tevreden

20%

0 20+1030 +37
+20
0 32+16150
0+1451+236 1+16+512174 +14
0 53+3120

Gemiddeld is 15 tot 20% van de inwoners tevreden
over het gemeentebeleid en geeft ongeveer de helft
aan er neutraal tegenover te staan. Een positieve
uitschieter betreft de groep 35- 49-jarigen, waarvan
37% tevreden is. Hier tegenover staat dat binnen elke
leeftijdsgroep rond de 30% (zeer) ontevreden is over
het gemeentebeleid.

Zeer tevreden

6%

30%

37%
Eens

24%

40%

40%

14%

3%

40%

33%

16%

3%

10%

33%

14%

Helemaal mee eens

11%

38%

15%

4%

41%

38%

24%

11%

35%

24%

21%

10%

19%

28%

22%

Gemeente Het Hogeland 3%

14%

32%

22%

Provincie Groningen 3%

Gemeente Het Hogeland

24%

10%

Gemeente Het Hogeland

31%

0%

1%

0%

14%

16%

14%

51%

51%

53%

23%

21%

31%

6%

7%

2%

6%

5%

0%

65-74 jaar

75 en ouder

de stem van de inwoners het hogeland sociaal planbureau groningen 2022
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4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van Het Hogeland zijn positiever over
de invloed die ze kunnen uitoefenen op hun
woonomgeving dan gemiddeld voor de provincie
Groningen. In 2017 gaf 33% van de inwoners van Het
Hogeland (destijds gemeenten Bedum, Eemsmond,
De Marne en Winsum) aan voldoende invloed uit te
kunnen oefenen op hun woonomgeving. 30% kon naar
hun idee niet voldoende invloed uitoefenen. De overige
37% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

37+38+25 30+37+33

25%

37%

33%

30%

37%

38%

Gemeente Het Hogeland

Provincie Groningen

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat meer dan de helft van de inwoners van Het
Hogeland het (zeer) belangrijk vindt om mee te kunnen praten over plannen van de
gemeente. De groep die het niet belangrijk of zeer onbelangrijk vindt is voor alle
groepen erg klein (2-3%). Laagopgeleide inwoners van Het Hogeland staan vaker
neutraal tegenover meepraten. Daarnaast zien we een grote groep laagopgeleiden
voor wie meepraten met gemeenteplannen juist zeer belangrijk is.

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

26+30+40301 13+51+3221 7+71+1930
26%

13%

7%

30%

51%

71%

40%

32%

18%

3%

2%

3%

0%

1%

0%

1%

1%

0%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil
het merendeel van de inwoners
meer inspraak op het beleid van
de gemeente. Bij de jongere
leeftijdsgroepen (18-34 en 35-49 jaar)
is er ook een groep (10%-16%) die
geen behoefte heeft aan meer inspraak.
Boven de 50 jaar is die groep erg klein.

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

35-49 jaar
50-64 jaar

30%

40%

11%

47%

15%

21%

48%

65-74 jaar

26%

75 en ouder

27%

Helemaal mee eens

45%

Neutraal

10%
16%

28%
53%

Eens

10%

Oneens

10%
5%
3% 5%
2

19%
24%

22

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Het Hogeland

Het merendeel (62%) van de inwoners van Het
Hogeland wil betrokken worden door zowel
geïnformeerd te worden over plannen van de
gemeente, als door zelf mee te denken. Dit is een
groter aandeel dan het provinciaal gemiddelde.
Daartegenover willen
inwoners van Het Hogeland
minder vaak dan provinciaal
Ik wil graag
gemiddeld meebeslissen over
betrokken worden
de besteding van budgetten
bij de plannen van
de gemeente
en zelf besluiten nemen.

62%
54%

26%

25%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

8

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

5%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

6%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

3%

2%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten voor de
leefbaarheid in hun dorp of wijk. Ongeveer de helft vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp
of wijk zich moeten inzetten. Ook vindt ongeveer de helft dat ze zichzelf moeten inzetten voor de leefbaarheid van
hun dorp of wijk. De antwoorden van inwoners uit Het Hogeland komen grotendeels overeen met het provinciaal
gemiddelde. Wel geven ze iets vaker aan dat de Provincie Groningen en verenigingen die lokale belangen
behartigen zich in moeten zetten voor de leefbaarheid.
77%

Iedere inwoner

77%
77%

De gemeente Het Hogeland

76%
43%

Ikzelf

45%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

47%
24%

De provincie Groningen

29%
15%

De Nederlandse regering

Weet ik niet

Anders

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

14%
4%

Provincie Groningen
Gemeente Het Hogeland

3%
2%

jeugdparticipatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

De stem
van de
inwoners
pekela
Inwoners van de gemeente Pekela
hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, minder
vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de Provincie Groningen
en hun eigen gemeente. Groningen als
provincie scoort vrij laag op politiek
vertrouwen als we dat vergelijken met
landelijke cijfers, blijkt uit het rapport
‘De atlas van afgehaakt Nederland’.
De afgelopen jaren zijn de inwoners van
de gemeente Pekela via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Pekela hebben, ten opzichte van het provinciaal
gemiddelde, minder vaak (heel) veel vertrouwen in de Rijksoverheid, de
Provincie Groningen en hun eigen gemeente. Het meeste vertrouwen hebben
ze in de eigen gemeente, 25% heeft (heel) veel vertrouwen en nog eens 35%
heeft een beetje vertrouwen in de gemeente. Het aantal mensen dat weinig
of geen vertrouwen heeft in de gemeente (30%) is aanzienlijk hoger dan het
provinciaal gemiddelde (21%). Inwoners van de gemeente Pekela hebben
het minste vertrouwen in de Rijksoverheid, slechts 2% heeft veel vertrouwen
en 68% heeft weinig of zelfs helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.

2%

4%
11%

17%
19%

25%

21%
29%

31%

32%

25%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks

35%

43%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
op jongerenparticipatie en een feitenblad over

46%

participatie in de provincie Groningen.
31%

36%

Weet ik niet/ geen mening

Rijksoverheid

7%
6%

Provincie Groningen

6%
10%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

5%

10%

Gemeente Pekela

Helemaal geen vertrouwen

10%

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

20%

Gemeente Pekela

Weinig vertrouwen

43%

Provincie Groningen

Heel veel vertrouwen

Gemeente Pekela

24%
24%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

55% van de inwoners van de gemeente Pekela geeft aan te vinden dat gemeentelijke politici
met sommige groepen in de samenleving geen rekening houden. Dit is aanzienlijk hoger dan
het provinciaal gemiddelde van 42%. Ook hebben inwoners van Pekela vaker het gevoel dat
mensen zoals zij geen enkele invloed hebben op de politiek (42%) en voelen ze zich een stuk
minder vaak vertegenwoordigd door de politiek. 61% van de inwoners van de gemeente Pekela
voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Provincie Groningen

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Provincie Groningen

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

11%

31%
22%

Gemeente Pekela

10%
27%

Provincie Groningen 3%

Provincie Groningen 3%

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

Provincie Groningen

Gemeente Pekela 5%

3

11%

50%

11%

10%

19%

5% 4%
13%

Oneens

11%
19%

42%
Helemaal mee oneens

5%

24%

30%

21%

10%

4%

34%

40%

Neutraal

4%

40%

39%

Eens

3%

10%

33%

11%

Helemaal mee eens

22%

38%

9%

10%

35%
21%

21%

15%

7%

28%

16%

Gemeente Pekela 3%

24%

15%

10%

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

14%

33%

22%

Gemeente Pekela

Gemeente Pekela

31%

2
4%

Weet ik niet/ geen mening

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

De mate waarin inwoners van Pekela
tevreden zijn over het beleid van
hun gemeente is verschillend per
leeftijdscategorie. Inwoners van Pekela van
65 jaar en ouder zijn het meest tevreden
(36%). In de leeftijdscategorie 50-64 jaar is
relatief veel ontevredenheid, van hen is meer
dan de helft van de inwoners ontevreden
over het beleid van hun gemeente. Van de
mensen onder de 50 jaar heeft een relatief
grote groep geen mening (33%).

Zeer tevreden
Tevreden

0+2311+211233 9+18+370 0+3633+215
18-49 jaar

0%

9%

23%

18%

36%

11%

18%

33%

0%

21%

37%

21%

12%

18%

5%

33%

0%

5%

50-64 jaar

65 en ouder

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening
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Ja

4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Pekela zijn vaker negatief
over de invloed die ze kunnen uitoefenen op hun
woonomgeving dan gemiddeld voor de provincie
Groningen. 45% van de inwoners van Pekela had in
2017 niet het idee voldoende invloed uit te kunnen
oefenen om hoe hun leefomgeving eruit ziet. 34% kon
naar hun idee niet voldoende invloed uitoefenen, 21%
wist het niet. Ten opzichte van de provincie Groningen
hebben inwoners van Pekela een sterk uitgesproken
mening. Ze geven zowel vaker aan wel als niet
voldoende invloed uit te kunnen oefenen.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 34+21+45

37%

25%

34%

45%

38%

Provincie Groningen

21%

Gemeente Pekela

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

De meeste inwoners van Pekela vinden het (zeer) belangrijk om mee te kunnen
praten over plannen van hun gemeente. Middelbaar- en hoogopgeleide inwoners
van Pekela vinden het vaker belangrijk om mee te praten over plannen van de
gemeente in vergelijking met laagopgeleiden. Laagopgeleiden geven vaker aan
het niet te weten of geen mening te hebben (27%). De groep die meepraten niet
belangrijk vindt is voor alle opleidingsniveaus klein (0-8%).

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

18+25+30027 19+46+3005 20+44+2880
18%

19%

20%

25%

46%

44%

30%

30%

28%

0%

0%

8%

0%

5%

0%

27%

0%

0%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het ruime
merendeel van de inwoners van de
gemeente Pekela meer inspraak op het
beleid van de gemeente. Er zijn zeer
weinig mensen die het oneens zijn met
de stelling dat de inspraak van inwoners
op beleid groter moet worden.

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

25%

35-49 jaar

75%
42%

50-64 jaar

30%

Eens

20%

72%

75 en ouder

50%

Neutraal

18%

50%

65-74 jaar

Helemaal mee eens

40%

Oneens

14%
25%

Helemaal mee oneens

14%
25%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Pekela

De manier waarom inwoners van Pekela betrokken
willen worden bij plannen van de gemeente wijkt
sterk af van het gemiddelde voor de provincie
Groningen. Enerzijds hebben inwoners van Pekela
duidelijk een sterkere voorkeur voor actieve vormen
van participatie, zoals het meebeslissen over de
besteding van gemeentelijke
budgetten (25%) en het
zelf besluiten nemen (15%).
Ik wil graag
betrokken worden
Anderzijds is de groep die
bij de plannen van
helemaal niet betrokken wil
de gemeente
worden (8%) ook wat groter dan
gemiddeld (3%). Het aandeel
mensen dat alleen geïnformeerd
wil worden of geïnformeerd wil
worden en meedenken is veel
kleiner dan gemiddeld voor de
provincie Groningen.

8

54%

34%
26%

25%
18%

15%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%
3%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

8%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten voor
de leefbaarheid in hun dorp of wijk. In vergelijking met het provinciaal gemiddelde vinden inwoners van
Pekela minder vaak dat zij zelf, iedere burger en verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of
wijk zich vooral zouden moeten inzetten voor de leefbaarheid. Ze vinden juist vaker dat de gemeente en
de Nederlandse regering zich zouden moeten inzetten.
77%

Iedere inwoner

64%
77%

De gemeente Pekela

80%
43%

Ikzelf

30%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

21%
24%

De provincie Groningen

23%
15%

De Nederlandse regering

20%
Provincie Groningen

Weet ik niet

Anders

4%

Gemeente Oldambt

3%
2%
2%

participatie in de provincie groningen sociaal planbureau groningen 2022
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uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze
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De stem
van de
inwoners
westerwolde
Inwoners van de gemeente
Westerwolde hebben, ten opzichte
van het provinciaal gemiddelde, iets
vaker (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de provincie Groningen
en hun eigen gemeente. Groningen als
provincie scoort vrij laag op politiek
vertrouwen als we dat vergelijken met
landelijke cijfers, blijkt uit het rapport
‘De atlas van afgehaakt Nederland’.
De afgelopen jaren zijn de inwoners
van Westerwolde via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Westerwolde hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, iets vaker (heel) veel vertrouwen in de provincie
Groningen. Het meeste vertrouwen hebben ze in de eigen gemeente, 29%
heeft (heel) veel vertrouwen en nog eens 48% heeft een beetje vertrouwen in
de gemeente. Het aantal mensen dat weinig of geen vertrouwen heeft in de
gemeente (21%) is gelijk aan het provinciaal gemiddelde. Inwoners van de
gemeente Westerwolde hebben het minste vertrouwen in de Rijksoverheid,
slechts 12% heeft (heel) veel vertrouwen en 54% heeft weinig of zelfs
helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.

3%
11%

11%
21%

31%

19%
26%

29%

48%

45%

31%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht

43%

54%

op jongerenparticipatie en een feitenblad over

28%

participatie in de provincie Groningen.

Weet ik niet/ geen mening

Rijksoverheid

6%

7%
6%

Provincie Groningen

17%
4%
2%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

3%

7%

24%

Gemeente Westerwolde

Helemaal geen vertrouwen

15%

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

20%

Gemeente Westerwolde

Weinig vertrouwen

26%

Provincie Groningen

Heel veel vertrouwen

Gemeente Westerwolde

36%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

41% van de inwoners van de gemeente Westerwolde geeft aan te vinden dat gemeentelijke politici
met sommige groepen in de samenleving geen rekening houden. Hoewel dit aantal net onder het
provinciaal gemiddelde ligt, gaat het wel om een grote groep mensen. De helft van de inwoners voelt
zich niet vertegenwoordigd door de politiek, 33% heeft geen uitgesproken mening en 12% voelt zich wel
vertegenwoordigd. Dit is iets minder dan het provinciale gemiddelde.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

11%

Provincie Groningen

31%

8%

Gemeente Westerwolde

Provincie Groningen
Gemeente Westerwolde

33%

10%

22%

8%

25%

Provincie Groningen 3%

Gemeente Westerwolde 2

15%

Gemeente Westerwolde 2

11%
9%

33%

16%

Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

3%

5%

32%
Oneens

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

Helemaal mee oneens

2

24%
27%

5% 4%
4% 6%

11%
18%

2
5%

Weet ik niet/ geen mening

0%

0%

14%

17%

43%

36%

43%

30%

0%

17%

0%

0%

35-49 jaar

18-34 jaar

Tevreden

7%

0 43+0 +17
+14
0 36+30170
0+2457+1135 0+3539+1925 3+36+431530

Oudere inwoners van Westerwolde zijn vaker
tevreden over het beleid van hun gemeente. Het
aandeel van de bevolking dat (zeer) tevreden is over
het beleid van de gemeente varieert van 14% onder
de jongste leeftijdsgroep tot 39% in de leeftijd van
75 en ouder.

Zeer tevreden

4%

30%

33%
Neutraal

9%

37%

40%

Eens

18%

40%

35%

10%

10%

25%

38%
32%

14%

35%

33%

25%

Helemaal mee eens

3

28%

16%

Provincie Groningen

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

31%

21%

Gemeente Westerwolde 2

Provincie Groningen 3%

31%

50-64 jaar

0%

0%

3%

24%

35%

36%

57%

39%

43%

11%

19%

15%

3%

2%

3%

5%

5%

0%

65-74 jaar

75 en ouder
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Ja

4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Westerwolde denken
ongeveer hetzelfde over de invloed die ze kunnen
uitoefenen op hun woonomgeving als gemiddeld
voor de provincie Groningen. In 2017 gaf 29%
van de inwoners van de gemeente Westerwolde
(destijds gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde)
aan voldoende invloed uit te kunnen oefenen op hun
woonomgeving. 36% kon naar hun idee niet voldoende
invloed uitoefenen, de overige 35% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 29+35+36

37%

36%

25%

38%

29%

35%

Provincie Groningen

Gemeente Westerwolde

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat 49% tot 69% van de inwoners het (zeer)
belangrijk vindt om mee te kunnen praten over plannen van de gemeente. De groep
die het niet belangrijk vindt is voor alle groepen vrij klein (3-10%). Laagopgeleide
inwoners van de gemeente Westerwolde staan vaker neutraal tegenover meepraten en
middelbaar opgeleiden vinden meepraten het vaakst (zeer) belangrijk.

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

16+33+4830 24+46+23403 18+42+25825
16%

24%

18%

33%

46%

42%

48%

23%

25%

3%

4%

8%

0%

0%

2%

0%

3%

5%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het
merendeel van de inwoners van de
gemeente Westerwolde meer inspraak
op het beleid van de gemeente.
Opvallend is dat binnen de jongste
leeftijdsgroep, naast die meerderheid
die meer inspraak wil, ook een relatief
grote groep is die geen behoefte
aan meer inspraak heeft (29%)
Met uitzondering van die jongste
leeftijdsgroep (18-34 jaar) heeft slechts
een kleine groep (3-9%) geen behoefte
aan meer inspraak.

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

35-49 jaar
50-64 jaar
65-74 jaar
75 en ouder

Helemaal mee eens

71%

Eens

29%

30%

48%

24%

55%

16%

43%

Oneens

Helemaal mee oneens

9%

18%

52%

21%

Neutraal

13%

27%
24%

3%
3% 2

6%

6%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Westerwolde

De helft van de inwoners van de gemeente
Westerwolde wil betrokken worden door zowel
geïnformeerd te worden over plannen van de
gemeente, als door zelf mee te denken. Een op de
acht wil meebeslissen over de besteding van de
gemeentelijke budgetten.
Daartegenover staat dat ook
30% van de inwoners alleen
Ik wil graag
geïnformeerd wil worden.

54%

26%

betrokken worden
bij de plannen van
de gemeente

30%

8%

Alleen
geïnformeerd
worden

8

50%

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

12%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

6%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

3%

2%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten voor de
leefbaarheid in hun dorp of wijk. 40% vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of wijk zich
moeten inzetten. Ook vindt 38% dat ze zichzelf moeten inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk. De
antwoorden van inwoners uit Westerwolde komen grotendeels overeen met het provinciaal gemiddelde. Wel geven
ze iets vaker aan dat de gemeente zich moet inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk.

77%

Iedere inwoner

73%
77%

De gemeente Westerwolde

82%
43%

Ikzelf

38%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

40%
24%

De provincie Groningen

27%
15%

De Nederlandse regering

Weet ik niet

Anders

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

18%
4%

Provincie Groningen
Gemeente Westerwolde

3%
2
2
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De stem
van de
inwoners
westerkwartier
Inwoners van de gemeente
Westerkwartier hebben, ten opzichte
van het provinciaal gemiddelde,
vaker (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de Provincie Groningen
en hun eigen gemeente. Groningen als
provincie scoort vrij laag op politiek
vertrouwen als we dat vergelijken met
landelijke cijfers, blijkt uit het rapport
‘De atlas van afgehaakt Nederland’.

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de
gemeente Westerkwartier via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Westerkwartier hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, vaker (heel) veel vertrouwen in de Rijksoverheid, de
provincie Groningen en hun eigen gemeente. Het meeste vertrouwen hebben
ze in de eigen gemeente. 36% heeft (heel) veel vertrouwen en nog eens 46%
heeft een beetje vertrouwen in de gemeente. Het aantal mensen dat weinig
of geen vertrouwen heeft in de gemeente (14%) is lager dan het provinciaal
gemiddelde (21%). Inwoners van Westerkwartier hebben het minste vertrouwen
in de Rijksoverheid, 18% heeft (heel) veel vertrouwen en 50% heeft weinig of
zelfs helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.

2%
16%

11%

25%
19%
29%

34%

31%
31%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
43%

46%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht
op jongerenparticipatie en een feitenblad over
participatie in de provincie Groningen.

Rijksoverheid

7%
6%

Provincie Groningen

12%
2%
4%

Provincie Groningen

Weet ik niet/ geen mening

3%
4%

24%

Gemeente Westerkwartier

Een beetje vertrouwen

20%

21%

Provincie Groningen

Helemaal geen vertrouwen

11%

Gemeente Westerkwartier

Veel vertrouwen

36%

Provincie Groningen

Weinig vertrouwen

Gemeente Westerkwartier

Heel veel vertrouwen

46%

46%
39%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

42% van de inwoners van de gemeente Westerkwartier vindt dat gemeentelijke politici met sommige groepen
in de samenleving geen rekening houden. Hoewel dit aantal net onder het provinciaal gemiddelde ligt, gaat
het wel om een grote groep mensen. Inwoners van Westerkwartier hebben bovengemiddeld vaak vertrouwen
in dorpsbelangen of de wijkraad. Ook voelen ze zich vaker vertegenwoordigd door de politiek (22%) dan
gemiddeld voor de provincie Groningen. Meer dan een derde deel van de inwoners van Westerkwartier (36%)
voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek en 41% heeft geen uitgesproken mening.

Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

11%

Provincie Groningen

31%

Gemeente Westerkwartier 3%

Provincie Groningen
Gemeente Westerkwartier

34%

10%
9%

21%

Gemeente Westerkwartier 2%

28%

Gemeente Westerkwartier 4%

15%

36%

Gemeente Westerkwartier

11%

36%

33%

16%
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Neutraal

4%

24%
17%

40%

5% 4%

34%
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30%

41%
Eens
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40%

21%

3%

35%

38%

15%

10%

35%

27%

Provincie Groningen 3%

Provincie Groningen

18%

28%

25%

Provincie Groningen 3%

17%

31%

22%

Helemaal mee eens

3

31%

Oneens

11%
27%

Helemaal mee oneens

2

8%

Weet ik niet/ geen mening

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

0 39+1508 3+30+392305
+38
0+2352+1258 0+2154+1708 0+3648+1303

Veel inwoners van Westerkwartier staan neutraal tegenover het beleid
van de gemeente. Onder de jongste en oudste leeftijdsgroepen zijn
meer mensen vaker tevreden over het beleid van hun gemeente dan in
de andere leeftijdsgroepen. Het aandeel van de bevolking dat (zeer)
ontevreden is varieert van 13% in de oudste leeftijdsgroep tot 23% in
de leeftijdsgroep van 35 tot en met 49 jaar.
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3%

38%

30%

39%

39%

15%

23%

0%

0%

8%

5%

35-49 jaar

18-34 jaar

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?

50-64 jaar
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21%

36%
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17%
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0%
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8%
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3%

65-74 jaar

75 en ouder
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Ja

4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Westerkwartier denken
positiever over de invloed die ze kunnen uitoefenen
op hun woonomgeving dan gemiddeld voor de
provincie Groningen. In 2017 gaf 30% van de
inwoners van de gemeente Westerkwartier (destijds
gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en
een deel van de gemeente Winsum) aan voldoende
invloed uit te kunnen oefenen op hun woonomgeving.
27% kon naar hun idee niet voldoende invloed
uitoefenen, 43% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 30+43+27

37%

30%

27%

25%

38%

43%

Provincie Groningen

Gemeente Westerkwartier

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

De meeste inwoners van Westerkwartier vinden het (zeer) belangrijk om mee te
kunnen praten over plannen van hun gemeente. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus
en in het bijzonder voor de hoogopgeleide inwoners van de gemeente Stadskanaal
(68%). De groep die het niet belangrijk vindt is voor alle groepen vrij klein (5-11%).
Hoogopgeleide inwoners van Westerkwartier vinden meepraten belangrijk dan
middelbaar- en laagopgeleide inwoners.

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

14+35+39804 11+41+3265 10+58+27410
14%

11%

10%

35%

41%

58%

39%

32%

27%

8%

6%

4%

0%

5%

1%

4%

5%

0%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

In elke leeftijdscategorie wil het
merendeel van de inwoners van
de gemeente Westerkwartier
meer inspraak op het beleid van
de gemeente. Er zijn slechts kleine
verschillen tussen de leeftijdsgroepen.
Op de vraag of de inspraak van
inwoners op beleid van de gemeente
groter moet worden lijkt er onder
inwoners van Westerkwartier
geen sterk verband te zijn tussen
leeftijdscategorieën.

23%

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

35-49 jaar

54%

13%

50-64 jaar

50%

18%

65-74 jaar

8%

75 en ouder

8%

Helemaal mee eens

15%
34%

51%

24%

48%

38%
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Eens

Neutraal

25%

Oneens

8%
3%
5% 2
6%
5% 3%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Westerkwartier

Ongeveer de helft van de inwoners van de
gemeente Westerkwartier wil betrokken
worden door zowel geïnformeerd te worden
over plannen van de gemeente, als door zelf
mee te denken. Daartegenover staat dat 27%
van de inwoners alleen geïnformeerd wil
worden. De antwoorden van
inwoners van Westerkwartier
komen zeer sterk overeen met
Ik wil graag
betrokken worden
het provinciaal gemiddelde.

54%

26%

51%

27%

bij de plannen van
de gemeente

8%

Alleen
geïnformeerd
worden

8

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

8%

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

5%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

3%

5%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen in Westerkwartier zijn het erover eens dat iedere inwoner en de gemeente zich moeten inzetten
voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. 43% vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun dorp of
wijk zich moeten inzetten. Ook vindt 41% dat ze zichzelf moeten inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of
wijk. De antwoorden van inwoners uit Westerkwartier komen grotendeels overeen met het provinciaal gemiddelde.
Wel vinden ze minder vaak dat overheden (de gemeente, de provincie Groningen en de Nederlandse regering)
zich moeten inzetten.
77%

Iedere inwoner

81%
77%

De gemeente Westerkwartier

74%
43%

Ikzelf

41%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

43%
24%

De provincie Groningen

20%
15%

De Nederlandse regering

11%
Provincie Groningen

Weet ik niet

Anders

4%

Gemeente Westerkwartier

3%
2
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De stem
van de
inwoners
veendam
Inwoners van de gemeente Veendam
hebben, ten opzichte van het
provinciaal gemiddelde, minder
vaak (heel) veel vertrouwen in de
Rijksoverheid, de Provincie Groningen
en hun eigen gemeente. Groningen als
provincie scoort vrij laag op politiek
vertrouwen als we dat vergelijken met
landelijke cijfers, blijkt uit het rapport
‘De atlas van afgehaakt Nederland’.
De afgelopen jaren zijn de inwoners van
de gemeente Veendam via het Groninger
Panel gevraagd naar hun ervaringen en
meningen over vertrouwen in instituties en
de politiek, tevredenheid met gemeentelijk
beleid, de mate van invloed op inrichting
eigen woonomgeving en de inspraak van
inwoners op het beleid en planvorming
van de gemeente. Voelen inwoners zich
vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit
het met de betrokkenheid van inwoners bij
plannen van de gemeente?

Ik heb (een beetje)
vertrouwen
in instanties

1

Vertrouwen
in overheden

Inwoners van de gemeente Veendam hebben, ten opzichte van het provinciaal
gemiddelde, minder vaak (heel) veel vertrouwen in de Rijksoverheid, de
Provincie Groningen en hun eigen gemeente. Het meeste vertrouwen hebben
ze in de eigen gemeente, 21% heeft veel vertrouwen en nog eens 59% heeft
een beetje vertrouwen in de gemeente. Het aantal mensen dat weinig of geen
vertrouwen heeft in de gemeente (18%) ligt onder het provinciaal gemiddelde
(21%). Inwoners van de gemeente Veendam hebben het minste vertrouwen in
de Rijksoverheid, slechts 8% heeft veel vertrouwen en 57% heeft weinig of zelfs
helemaal geen vertrouwen in de Rijksoverheid.

8%

11%

13%
19%

21%
29%

33%
31%

41%

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks
43%

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht

59%

op jongerenparticipatie en een feitenblad over

46%

participatie in de provincie Groningen.

35%
36%

Weet ik niet/ geen mening

Rijksoverheid

3%

7%
6%

Provincie Groningen

16%
2%
2%

Provincie Groningen

Een beetje vertrouwen

2%

9%

24%

Gemeente Veendam

Helemaal geen vertrouwen

20%

Provincie Groningen

Veel vertrouwen

22%

Gemeente Veendam

Weinig vertrouwen

Provincie Groningen

Heel veel vertrouwen

Gemeente Veendam

34%

Gemeente

16%

5%
4%

2

Politiek vertrouwen
Ik ben het
(helemaal) met
de stelling eens

38% van de inwoners van de gemeente Veendam vindt dat gemeentelijke politici met sommige groepen
in de samenleving geen rekening houden. Hoewel dit aantal net onder het provinciaal gemiddelde
ligt, gaat het wel om een grote groep mensen. Opvallend is dat inwoners van Veendam bij de meeste
stellingen over politiek vertrouwen vaker dan gemiddeld neutraal antwoorden en geen uitgesproken
mening hebben. Deze categorie is opvallend groot bij het zich vertegenwoordigd voelen door de
politiek, meer dan de helft van de inwoners heeft daar geen uitgesproken mening over (56%). 32% van
de inwoners voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek, 12% voelt zich wel vertegenwoordigd.
Gemeentelijke politici houden met
sommige groepen in de samenleving
geen rekening

Mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentelijke politiek

Ik heb op dit moment vertrouwen in
dorpsbelangen/wijkraad

Ik ben meer geïnteresseerd in de
gemeentelijke politiek dan in de
landelijke politiek

Ik voel me vertegenwoordigd
door de politiek

11%

Provincie Groningen

31%

Gemeente Veendam 3%

35%

Provincie Groningen

10%

Gemeente Veendam

9%

21%

Gemeente Veendam 2%

22%

Provincie Groningen 3%

15%

33%

Gemeente Veendam 4%

13%

36%

16%

Provincie Groningen
Gemeente Veendam

Tevredenheid over
beleid van de gemeente

Veel inwoners van Veendam staan neutraal tegenover het
beleid van de gemeente, bij de meeste leeftijdsgroepen gaat
het om meer dan de helft van de inwoners. Het aandeel
inwoners dat (zeer) tevreden is varieert van 15% tot 38%, het
aandeel dat ontevreden is varieert van 8% tot 30%.

Hoe tevreden of
ontevreden bent u in
het algemeen over
het beleid van uw
gemeente?
Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet ik niet / geen mening

3%

29%

40%

Neutraal

5% 4%

41%

3%3%

30%

56%
Eens

4% 4%

24%

7%

40%

11%

11%
22%

Oneens

Helemaal mee oneens

2

10%

Weet ik niet/ geen mening
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0%

0%

37%

15%

53%

55%

10%

25%

0%

5%

0%

0%

50-64 jaar

18-49 jaar

65-74 jaar

9%

4%

21%

11%

40%

3%

35%

46%

38%

10%

16%

28%

16%

Provincie Groningen 3%

14%

34%

22%

Helemaal mee eens

3

31%

0%

0%

38%

33%

54%

33%

8%

17%

0%

0%

0%

17%

75 en ouder
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Ja

4

Invloed op inrichting
eigen woonomgeving

Inwoners van de gemeente Veendam denken
positiever over de invloed die ze kunnen uitoefenen
op hun woonomgeving dan gemiddeld voor de
provincie Groningen. In 2017 gaf 33% van de
inwoners van de gemeente Veendam aan voldoende
invloed uit te kunnen oefenen op hun woonomgeving.
29% kon naar hun idee niet voldoende invloed
uitoefenen, 38% wist het niet.

5

Kunt u naar uw idee
voldoende invloed
uitoefenen op hoe
uw woonomgeving
(dorp of wijk) eruit
ziet?

Nee

Dat weet ik niet

25+38+37 33+38+29

37%

33%

29%

25%

38%

38%

Provincie Groningen

Gemeente Veendam

Belang meepraten
over plannen van de gemeente
Zeer belangrijk

Ik vind het
belangrijk dat ik
mee kan praten
over de plannen
van de gemeente

Inwoners van Veendam staan relatief vaak neutraal tegenover meepraten over
plannen van de gemeente. De verschillen tussen opleidingsniveaus zijn aanzienlijk.
Onder hoogopgeleide inwoners vindt een ruime meerderheid het belangrijk, terwijl
onder laagopgeleiden het slechts om 28% gaat. Zowel onder hoogopgeleide als
laagopgeleide inwoners bevindt zich een groep die het niet belangrijk vindt mee te
praten (8% - 14%).

Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet ik niet / geen mening

14+14+580 0+4447+09 15+46+3180
14%

0%

15%

14%

44%

46%

58%

47%

31%

0%

0%

8%

14%

0%

0%

0%

9%

0%

Laag opgeleid

6

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Inspraak van inwoners
op het beleid

Onder inwoners van jonger dan 50 jaar
wil een relatief kleine groep (20-33%)
meer inspraak op het beleid van de
gemeente. Bij inwoners van Veendam
die ouder dan 50 zijn gaat het om een
ruime meerderheid (62-67%).

33%

18-34 jaar
De inspraak van
inwoners op beleid
van gemeente moet
groter worden

35-49 jaar
50-64 jaar

20%

40%

16%

65-74 jaar

31%

Eens

37%
31%

67%

Neutraal

Oneens

33%
40%

47%

75 en ouder

Helemaal mee eens

34%

Helemaal mee oneens

31%

7%
33%

Weet ik niet/ geen mening
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Betrokken worden
bij de plannen

Provincie Groningen
Gemeente Veendam

57% van de inwoners van de gemeente
Veendam wil betrokken worden door zowel
geïnformeerd te worden over plannen van
de gemeente, als door zelf mee te denken.
Daartegenover staat dat 32% van de
inwoners alleen geïnformeerd wil worden.
Inwoners van Veendam hebben
minder vaak dan gemiddeld
een voorkeur voor actieve
Ik wil graag
betrokken worden
vormen van participatie, zoals
bij de plannen van
meebeslissen over de besteding
de gemeente
van gemeentelijke budgetten
en zelf besluiten nemen. Een
kleine groep wil niet betrokken
worden.
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54%

57%

32%
26%
8%

Alleen
geïnformeerd
worden

Geïnformeerd
worden en
daarnaast
meedenken

Meebeslissen
over de
besteding van
gemeentelijk
budgetten

9%

5%

Naast
meedenken ook
zelf besluiten
nemen

3%

5%

Niet
betrokken
worden

Inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk

De meeste mensen in Veendam zijn het erover eens dat inwoners en de gemeente zich moeten inzetten
voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. 39% vindt dat verenigingen die belangen behartigen voor hun
dorp of wijk zich moeten inzetten. Ook vindt 46% dat ze zichzelf moeten inzetten voor de leefbaarheid
van hun dorp of wijk. De antwoorden van inwoners van Veendam komen grotendeels overeen met het
provinciaal gemiddelde.
77%

Iedere inwoner

77%
77%

De gemeente Veendam

78%
43%

Ikzelf

46%
41%

Vereniging die belangen behartigt
voor mijn dorp of wijk

Iedereen moet zich
inzetten voor de
leefbaarheid in hun
dorp of wijk

39%
24%

De provincie Groningen

20%
15%

De Nederlandse regering

14%
Provincie Groningen

Weet ik niet

Anders

4%

Gemeente Veendam

4%
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