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PERSBERICHT
RIEMST BEVRAAGT 750 INWONERS OVER WOONOMGEVING
750 Riemstenaren krijgen deze week een enquêteformulier in de brievenbus. Daarin
worden ze uitgebreid bevraagd over hun woonomgeving: thema’s als voorzieningen in
de woonomgeving, de kwaliteit van het wonen, de sociale samenhang, de veiligheid…
komen aan bod. Mark Vos, burgemeester: “Willen we meer ‘voor’ onze inwoners doen,
dan moeten we ook meer ‘met’ onze inwoners doen”.
Voor deze grootschalige buurtbevraging, waarbij inwoners uit alle dorpskernen bevraagd
worden, is samengewerkt met de stad Maastricht.
Mark Vos, burgemeester: “Om de prijs te drukken hebben we inderdaad samengewerkt met
de vakgroep Onderzoek & Statistiek, een dienst van de Stad Maastricht. Zij hebben de
gepaste knowhow in huis. Samen met onze dienst Bevolking hebben de wetenschappers –
volgens een aantal criteria- de referentiegroep van 750 respondenten bepaald. Alle
aangeschrevenen krijgen een unieke code van de onderzoekers waardoor de anonimiteit
gegarandeerd wordt. De inhoud van de vragen hebben we uiteraard zelf op maat van de
gemeente Riemst gemaakt”.
De aangeschreven Riemstenaren, kunnen hun enquête op papier of digitaal via de website
van de gemeente Riemst invullen. De resultaten moeten teruggestuurd worden tegen
maandag 17 maart. Daarna gaat het beleid met de resultaten van de bevraging aan de slag.
Marina Pauly, schepen van Communicatie: “Dit wordt eigenlijk een nul-meting. Zo kunnen we
onze actieplannen aftoetsen aan de bevindingen van de burgers. De bedoeling is dat we in
2017 deze enquête nog een keer herhalen om zo te weten te komen of onze inspanningen
ook zijn aangekomen”.
In de vragenlijst zijn een aantal thema’s opgenomen die betrekking hebben op de
geënquêteerde en op de buurt waarin hij/zij woont. Thema’s die o.a. in de vragenlijst
voorkomen zijn de voorzieningen, wonen, sociale samenhang, veiligheid en de
gemeentelijke communicatie.
Mark Vos, burgemeester: “Ik wil graag iedereen die deze week zo’n enquêteformulier
ontvangt aanmoedigen om de bevraging op een ernstige manier in te vullen. Als ontvanger is
hij/zij immers bevoorrecht om een vingerafdruk achter te laten op het lokaal beleid: nu en in
de toekomst. We nodigen hen daarom van harte uit om gebruik te maken van deze
‘inspraakmogelijkheid’”.
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