
Dorps- en wijkgericht
werken

In mei 2021 heeft een onderzoek plaatsgevonden over de dorps- en wijkteams in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Hartelijk dank voor uw deelname!  Graag delen wij   de belangrijkste
resultaten hiervan.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 766 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 703 via het
inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt en 63 via een open link. Dankzij dit hoge aantal
deelnemers geeft het onderzoek een betrouwbaar en representatief beeld van alle inwoners in
de gemeente. 

Resultaten
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Ik weet dat er in de gemeente dorps- en
wijkteams actief zijn

84%
Ja, dat weet ik

De dorps- en wijkteams hebben als doel

De ogen en
oren van de
wijk - 44%

Ik ken 1 lid (of meerdere leden) uit mijn
dorp- of wijkteam

40%
Ja, die ken

ik

Ik ben wel eens benaderd om mee te
denken

24%
Ja, dat is mij

één of
meerdere keren

gevraagd

Als ik een vraag heb voor de gemeente ga
ik altijd eerst even naar mijn dorps- of
wijkteam

74%
Nee, ik zoek zelf
contact met de

gemeente

Ik voel mij vertegenwoordigd door mijn
dorps- of wijkteam

30%
Ja

Ik zie zichtbare resultaten in mijn wijk die
dankzij het team tot stand zijn gekomen

22%
Ja, dat
klopt!

Ik zou zelf wel actief willen zijn in een
dorps- of wijkteam

Wat gebeurt er met de resultaten?

79%
Nee

56%
Nee

5%
Ja, lijkt
me leuk

Sociale
verbinding

in de wijk of
het dorp te
vergroten -

34%

Meldpunt
openbare
ruimte -

11%

46%
Nee, die ken

ik niet

62%
Nee, ik ben

nooit
benaderd

12%
Ja

30%
Ja, maar ik weet

niet of dat
dankzij het team

komt

34%
Nee

De resultaten zijn verwerkt in het rapport "Evaluatie dorps- en wijkgericht werken" en worden
gepresenteerd aan de raad van Bodegraven-Reeuwijk. Naar verwachting zal het rapport in september in
de raad besproken worden.


