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Samenvatting
Deze rapportage behandelt de resultaten van de inwonerpeiling van Waar Staat Je Gemeente,
waaraan inwoners van Borne in de periode 18 november tot 1 december 2019 konden deelnemen.
Waar Staat Je Gemeente is een landelijke vragenlijst die gemeenten de mogelijkheid biedt om te
peilen hoe inwoners het leven in hun gemeente beleven. De resultaten geven een breed beeld van
die beleving aan de hand van vier thema’s: woon- en leefklimaat, de relatie tussen inwoners en
gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Al deze thema’s bevinden zich op
gebieden waar inwoners en de gemeentelijke organisatie met elkaar te maken hebben. In 2015 en
2017 is dezelfde peiling ook uitgevoerd in Borne. Hierdoor is het nu mogelijk te bekijken hoe de
beleving van de inwoners van Borne zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. In deze samenvatting
worden de belangrijkste resultaten uit 2019 per thema kort beschreven en vergeleken met 2017.
Leefklimaat
Het thema leefklimaat behandelt de waardering van inwoners van de gemeente Borne voor de
kwaliteit van hun woon- en leefomgeving, van de relaties en contacten met buurtbewoners en van
de aanwezige voorzieningen in de nabije omgeving.
Het is prettig wonen in de buurten van Borne, Hertme en Zenderen. Inwoners van de gemeente
waarderen het wonen in hun buurt gemiddeld met een 8,2. Ook over de buurt als sociale
leefomgeving is men positief. Meer dan 90 procent voelt zich thuis in de buurt en 85 procent vindt
dat buurtbewoners goed met elkaar omgaan. De beleving van de buurt is op deze gebieden
nauwelijks voor- of achteruit gegaan tussen 2017 en 2019.
In het algehele veiligheidsgevoel in de buurt is ook geen verandering opgetreden. Een wat grotere
verandering zien we op het gebied van de verkeersveiligheid. Het percentage mensen dat soms
onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart is, in 2019 ten opzichte van 2017, afgenomen met 7
procentpunten. De scores van inwoners, die onveilige verkeerssituaties ervaren, laten geen
significante verschillen zien.
Relatie tussen inwoners en gemeente
Een goede relatie tussen inwoners en gemeente is belangrijk, omdat de gemeente bij veel aspecten
van het wonen en (samen)leven van inwoners betrokken is. Belangrijk voor een goede relatie is
vertrouwen in de gemeente. Bijna de helft van de Bornenaren heeft geen uitgesproken vertrouwen
of wantrouwen tegenover het bestuur van de gemeente. 23 procent heeft (heel) veel vertrouwen in
de gemeente en 30 procent heeft weinig tot geen vertrouwen in hun gemeente. Het vertrouwen is in
2019 significant lager dan in 2017. Hiervoor kunnen aanwijsbare redenen zijn, bijvoorbeeld
bezuinigingen die het gemeentebestuur moet doorvoeren.
De verschillende aspecten die het vertrouwen van inwoners in hun gemeente beïnvloeden, kunnen
ook een deel van de mate van vertrouwen verklaren. De gemeente zou significant minder vaak in
2019, in vergelijking met 2017, doen wat ze heeft gezegd. Inwoners zijn het ook vaker oneens met de
stellingen dat de gemeente voldoende toezicht houdt op het naleven van geldende regels en dat de
gemeente zich flexibel opstelt. Ook met de stellingen over het luisteren naar de mening van
inwoners, het betrekken van inwoners bij gemeentelijke plannen en het ruimte bieden voor de
realisatie van meningen en initiatieven van inwoners, zijn inwoners het significant minder vaak eens.
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Gemeentelijke dienstverlening
Direct contact tussen inwoners en de gemeente vindt primair plaats in de vorm van gemeentelijke
dienstverlening. Een groot deel van de beeldvorming over de gemeente wordt dan ook gevormd
door de ervaringen in dit directe contact.
Twee derde van de inwoners van Borne heeft afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Het
merendeel van dit contact vindt plaats aan de publieksbalie in het gemeentehuis (49%), vervolgens
overig persoonlijk contact (16%). Daarna volgen internet/app en e-mail met ieder 12 procent. Het
contact via internet en app is in 2019 significant toegenomen in vergelijking met 2017. Het
telefonisch contact (8%) is significant afgenomen.
De gemeentelijke dienstverlening in het algemeen wordt met een 6,8 beoordeeld en is daarmee iets
lager dan in 2017. Ook digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker, deze wordt in Borne met
een 6,8 gewaardeerd. Het gemak waarmee een product of dienst kan worden aangevraagd wordt
door de Bornenaren in 2019 door 87 procent positief gewaardeerd, dat is vergelijkbaar met twee jaar
eerder.
Welzijn en zorg
Het onderdeel welzijn en zorg gaat in op de gezondheid van inwoners van Borne en de
ondersteuning die men elkaar kan bieden door middel van informele zorg en ondersteuning.
Inwoners van Borne zijn tevreden met hun leven (rapportcijfer: 8,1) en in iets mindere mate met hun
gezondheid (rapportcijfer: 7,9). In vergelijking met 2017 is de tevredenheid met het leven in 2019
gedaald en met de gezondheid gestegen.
Als we kijken naar zaken die Bornenaren belemmeren om volop mee te doen aan het
maatschappelijke leven, dan is de lichamelijke gezondheid de grootste hindernis. 26 procent wordt
hier in meer of mindere mate door belemmerd. Het aandeel inwoners dat een ernstige belemmering
ervaart door beperkte financiële middelen is met 1 procent lager dan de 4 procent in 2017.
Heel wat Bornenaren, bijna een kwart, zou wel meer contact met andere mensen willen. Bijna een
op de zes inwoners voelt zich soms tot vaak eenzaam.
Een substantieel deel (31%) van de Bornenaren geeft aan dat het geven van mantelzorg hen soms of
vaak belemmert in het doen van andere dagelijkse activiteiten. Dit percentage is in 2019
vergelijkbaar met 2017.
Tevredenheid vrijwilligerswerk, culturele voorzieningen en wonen
In 2019 zijn drie onderwerpen toegevoegd aan de burgerpeiling, namelijk de tevredenheid met het
vrijwilligerswerk dat mensen verrichten, met culturele voorzieningen en met de eigen woning.
Met het vrijwilligerswerk is 86 procent (zeer) tevreden en 14 procent geeft aan noch tevreden/noch
ontevreden te zijn.
De tevredenheid met het culturele aanbod in Borne is ook hoog met 78 procent. Een kleine groep
van 3 procent is (zeer) ontevreden.
De woning waarin men woont wordt met het rapportcijfer 8,2 gewaardeerd. Het cijfer 8 of hoger
wordt door 71 procent van de inwoners gegeven.
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1.

Methode

Waar Staat Je Gemeente
De Inwonerpeiling Waar Staat Je Gemeente is een landelijke vragenlijst waarmee de gemeente de
mening van haar inwoners kan achterhalen op vier maatschappelijke thema’s. Dit zijn:
•
•
•
•

Woon- en leefklimaat
Relatie tussen inwoners en gemeente
Gemeentelijke dienstverlening
Welzijn en zorg

De vragenlijst is ontwikkeld door VNG Realisatie, het data-instituut van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). De resultaten geven de gemeente een beeld op welke punten ze het goed doet
en waar minder en waar de inwoners veel waarde aan hechten. Zo weet de gemeente of er mogelijk
andere prioriteiten moeten worden gesteld, of dat de dienstverlening of het beleid aangepast moet
worden.
Dataverzameling
De peiling is van 15 november tot 2 december 2019 uitgezet onder inwoners van Borne. Inwoners
zijn benaderd onder de leden van het Bornepanel, niet-leden zijn via een brief en sociale media
uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Aan de panelleden is in deze periode één uitnodiging per
mail verstuurd en één herinnering. De andere inwoners hebben geen herinnering ontvangen.
Het BornePanel is een groep inwoners, die een aantal keer per jaar via internet een vragenlijst van de
gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke
ontwikkelingen er plaatsvinden in Borne. De resultaten gebruikt de gemeente bij het maken van
beleid en het nemen van besluiten. Alle inwoners uit de gemeente Borne vanaf 18 jaar kunnen lid
worden van het BornePanel.
Representativiteit
De resultaten in dit rapport geven door toepassing van statistische technieken een representatief
beeld van de beleving van alle inwoners van de gemeente Borne ouder dan 18 jaar. De toegepaste
technieken houden in dat antwoorden van personen die deel uitmaken van een groep die
ondervertegenwoordigd is in de respons iets zwaarder meetellen en antwoorden van personen die
deel uitmaken van een groep die oververtegenwoordigd is iets minder zwaar meetellen. Bij deze
onder- en oververtegenwoordiging is er gekeken naar de grootte van de twee geslachten, vijf
leeftijdsgroepen en vijf gebieden binnen de gemeente Borne. Dit principe wordt weging genoemd en
is een algemeen geaccepteerde methode om vanuit een beperkte groep deelnemers te komen tot
uitspraken over de gehele groep.
De onderzoeksresultaten uit 2019 worden vergeleken met 2017. Daarbij wordt getoetst op
significante verschillen. Omdat niet alle inwoners de vragenlijst invullen, kunnen we de resultaten
niet met 100 procent zekerheid presenteren. We kunnen wel uitspraken met 95 procent zekerheid
doen, dit betekent dat er een onnauwkeurigheidsmarge rond een percentage of score ligt. Inwoners
waarderen bijvoorbeeld de inspanningen van de gemeente met een 6,5 in 2019. De berekende
marges rond dit cijfer zijn plus en min 0,2, de werkelijke waarde ligt dan tussen 6,3 en 6,7. Wanneer
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bij een vorige meting het cijfer 6,8 was en de marges 0,3, dan ligt de werkelijke waarde tussen 6,5 en
7,1. Beide bereiken overlappen elkaar en er is geen sprake van een significant verschil, het verschil
berust op toeval.
Rapportage
De rapportage volgt de vier thema’s van de Waar Staat Je Gemeente-vragenlijst. Deze thema’s zijn
het woon- en leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en
welzijn en zorg. Al deze thema’s bevinden zich op gebieden waar inwoners en de gemeentelijke
organisatie met elkaar te maken hebben. Voorafgaand aan de vier thema’s wordt er ingegaan op de
waardering van de gemeentelijke organisatie, deze is door inwoners op verschillende onderdelen
met rapportcijfers beoordeeld. Deze onderdelen hangen samen met de thema’s die later behandeld
worden.
Door de periodieke herhaling van de inwonerpeiling Waar Staat Je Gemeente kan de ontwikkeling
van de meeste resultaten in de tijd worden vergeleken. In het vervolg van dit rapport gaan we in op
de resultaten van 2019 en geven we aan als er significante verschillen zijn met 2017. Voor een
vergelijking met resultaten uit eerdere jaren en met resultaten uit andere gemeenten kunt u terecht
op de website waarstaatjegemeente.nl.
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2.

Ontwikkeling waardering inwoners voor gemeente

Hoe vinden inwoners van de gemeente Borne dat de gemeente haar taken uitvoert? En gaat die
dienstverlening voor- of juist achteruit? De onderstaande figuur laat dit zien aan de hand van zeven
rapportcijfers die (bijna allemaal) zowel in 2015, 2017 als 2019 zijn gegeven. Aan inwoners is voor elk
onderdeel gevraagd hun waardering voor het werk van de gemeente te vertalen in een cijfer tussen 1
en 10. In de figuur worden alleen de gemiddelde beoordelingen uit 2019 tevens als cijfer
weergegeven bij elk onderdeel.
Tabel 1 laat zien dat de waardering van inwoners voor de dienstverlening, zorg voor de woon- en
leefomgeving door de gemeente en de inspanningen om inwoners te laten meedoen in de
samenleving nagenoeg gelijk is gebleven met de peiling uit 2017. De dienstverlening wordt
gewaardeerd met een 6,8. De zorg voor de woon- en leefomgeving krijgt ook een 6,8 en de
inspanningen om inwoners te laten meedoen in de samenleving wordt met een 7 gewaardeerd.
De waardering voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de
samenwerking zoekt, en voor de communicatie en voorlichting is in 2019 ten opzichte van 2015
gedaald. De samenwerking werd in 2015 nog met een 6,4 gewaardeerd en in 2019 met een 5,9. De
communicatie en voorlichting vanuit de gemeente is in 2015 6,8 en in 2019 gedaald naar 6,4. De
waardering voor alle inspanningen van de gemeente voor haar inwoners is ook significant gedaald in
2019 in vergelijking met 2017, respectievelijk 6,7 en 7.
Tabel 1 Waardering inwoners voor gemeente per onderdeel (2015, 2017, 2019)
2015
6,8
6,4
6,9
7,0
6,8
6,8
6,9

Zorg voor de woon- en leefomgeving
Samenwerking met inwoners
Dienstverlening in het algemeen
Digitale dienstverlening
Communicatie en voorlichting
Inwoners laten meedoen in maatschappij
Alle inspanningen van gemeente
* significant verschil met voorgaande jaar
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2017
6,8
6,5
7,0
7,0
6,8
7,0
7,0

2019
6,8
5,9*
6,8
6,8
6,4*
7,0
6,7

3.

Woon- en leefklimaat

Het thema leefklimaat behandelt de waardering van inwoners van de gemeente Borne voor de
kwaliteit van hun woon- en leefomgeving, van de relaties en contacten met buurtbewoners en van
de aanwezige voorzieningen in de nabije omgeving. Samen zeggen deze factoren veel over de
aantrekkelijkheid van het leefklimaat in de wijken en buurten van Borne. Allereerst komt het
leefklimaat en de waardering ervan aan de orde, gevolgd door de veiligheid en overlast in de buurt.
Daarna wordt ingegaan op de aanwezige voorzieningen en de ontwikkeling van de leefomgeving.
Woonbuurt wordt goed beoordeeld, de zorg van de gemeente ervoor minder
In de eerste vraag kon met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangegeven worden hoe prettig
men de buurt vindt om in te wonen. Gemiddeld genomen geeft men in Borne hiervoor een 8,2. Een
7, 8 of een 9 wordt door 84 procent van de mensen gegeven. Van de respondenten geeft 1 procent
een cijfer van 5 of lager en 10 procent geeft een 10 voor de eigen buurt. De volgende figuur laat dit
zien. Het rapportcijfer is vergelijkbaar met de peiling uit 2017.
Figuur 1

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?

Verderop in de vragenlijst is met een rapportcijfer de waardering van de zorg van de gemeente voor
de woon- en leefomgeving gevraagd. Gemiddeld genomen geeft men een 6,8 voor de inspanningen
van de gemeente voor de woon- en leefomgeving. Een vijf of lager geeft 13 procent. En twee derde
(66%) van de respondenten geeft een 7, 8 of 9. Figuur 2 (volgende bladzijde) geeft de spreiding van
de gegeven rapportcijfers weer.
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Figuur 2

Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor de woon- en leefomgeving?

Buurtbewoners beoordelen elkaar positief
In een aantal stellingen is gevraagd hoe men over de buurt en haar bewoners denkt. Twee stellingen
gaan over hoe de respondent denkt over zijn buurt. De meeste respondenten voelen zich thuis in de
buurt (93%) en zullen niet zo snel weggaan uit de buurt (76%).
Over de omgang onderling gaan twee andere stellingen. Volgens 85 procent van de respondenten
gaan buurtbewoners op een prettige manier met elkaar om. Over het voor elkaar klaar staan in de
buurt wordt iets minder positief gedacht. 73 procent van de respondenten vindt dat buurtbewoners
voor elkaar klaar staan en 22 procent is het noch eens noch oneens met deze stelling.
De vijfde stelling gaat over het vertrouwen in buurtbewoners. Van de inwoners geeft aan 80 procent
het (helemaal) eens te zijn dat buurtbewoners te vertrouwen zijn. De volgende figuur geeft een
overzicht van de vijf stellingen.
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Figuur 3

Verdeling gegeven antwoorden op stellingen over hoe men de buurt en de buurtbewoners
ervaart

In 2019 is een nieuwe vraag in de burgerpeiling opgenomen. De vraag is of inwoners zich betrokken
voelen bij de mensen die in hun buurt wonen. ‘Bij iedereen’ en ‘bij de meeste wel’ antwoordt 53
procent, respectievelijk 13 en 40 procent. ‘Bij de meeste mensen niet’ en ‘bij vrijwel niemand’
antwoordt 8 procent. ‘Bij sommige wel/sommige niet’ antwoordt 38 procent.
Meeste inwoners voelen zich veilig in de eigen buurt
In dit deel komen veiligheid en overlast aan de orde. Allereerst het veiligheidsgevoel in de buurt. Uit
de beantwoording van de vraag of men zich veilig voelt in de buurt blijkt dat ruim 90 procent van de
bewoners zich veilig voelt in de eigen woonbuurt, waarvan 39 procent altijd en 53 procent meestal.
Vervolgens voelt 7 procent zich soms wel en soms niet veilig in de buurt. Er zijn weinig inwoners die
zich onveilig voelen in hun eigen buurt.
Figuur 4

Voelt u zich veilig in uw buurt?
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In de volgende vraag is de mate van overlast van buurt bewoners aan de orde gesteld. 78 procent
van de mensen ervaart weinig tot geen overlast en 3 procent ervaart wel overlast van
buurtbewoners.
Figuur 5

In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners?

De mate van onveilige verkeerssituaties in de eigen buurt komt in de volgende vraag aan de orde.
Van de respondenten ervaart 45 procent zelfden of nooit onveilige verkeerssituaties in de eigen
buurt. Een derde van de respondenten (33%) ervaart soms onveilige verkeerssituaties en 23 procent
zegt dit vaak te ervaren. In 2019 is het percentage ‘soms’ significant lager dan in 2017.
Figuur 6

Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt?
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Fysieke staat buurt wordt goed beoordeeld
In enkele stellingen is nagegaan hoe het met de buurt is gesteld.
De stellingen zijn:
• Perken, plantsoenen in mijn buurt zijn goed onderhouden (groen goed onderhouden)
• Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar (bestrating goed begaanbaar)
• In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (weinig tot geen dingen kapot)
• Mijn buurt is schoon (buurt is schoon)
In bijgaande grafiek zijn de stellingen geordend van meest naar minst positief. Meest positief
beantwoorde stelling is dat er weinig tot geen dingen kapot zijn in de buurt; 78 procent is het met
deze stelling (helemaal) eens. Vervolgens vindt 77 procent van de respondenten dat de buurt schoon
is. Bijna twee derde (64%) is van mening dat de wegen, straten, paden en trottoirs goed begaanbaar
zijn. Over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken is ruim de helft (57%) tevreden.
Figuur 7

Stellingen over het onderhoud van de buurt

In 2019 is, ten opzichte van 2017, de tevredenheid over de begaanbaarheid van de wegen, straten,
paden en trottoirs significant gestegen.
De helft van de respondenten (49%) vindt dat er voldoende gedaan wordt aan de leefbaarheid van
de buurt. Niet eens/niet oneens antwoordt 36 procent en 14 procent antwoordt (helemaal) oneens.
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Figuur 8

Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt

Leefbaarheid buurt afgelopen jaren gelijk gebleven
Een van de volgende vragen is of de leefbaarheid van de buurt de afgelopen jaren vooruit of
achteruit is gegaan of gelijk is gebleven. Van de respondenten is 62 procent van mening dat de buurt
gelijk is gebleven en 20 procent van de respondenten vindt dat de buurt achteruit is gegaan.
Figuur 9

Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren vooruit gegaan, achteruit gegaan of
gelijk gebleven?

Vergelijken we 2019 met 2017 dan is ‘duidelijk vooruitgegaan’ significant afgenomen en ‘enigszins
vooruitgegaan’ toegenomen.
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Gemeente kan meer doen om burgers te betrekken bij het vergroten leefbaarheid en veiligheid
van de buurt
Over de betrokkenheid bij leefbaarheid en veiligheid in de buurt zijn enkele stellingen voorgelegd.
Onderstaande figuur toont de reacties. De stelling waarop het meest positief is gereageerd betreft de
mate waarin de gemeente een beroep doet op buurtbewoners zelf een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid en veiligheid. Met deze stelling is 33 procent van de respondenten het eens. Niet
eens/oneens zegt 37 procent van de mensen over deze stelling en 30 procent is het ermee oneens.
De stelling dat de gemeente de buurt betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid, antwoordt 26
procent (helemaal) mee eens en 46 procent antwoordt niet eens/niet oneens.
Op de stelling of de gemeente buurtinitiatieven voldoende ondersteunt antwoordt 26 procent
(helemaal) eens en 49 procent antwoordt niet eens/oneens.
Gemiddeld geeft bijna een kwart (23%) van de respondenten aan dat ze deze vraag niet kunnen
beantwoorden (weet niet/geen mening). Figuur 10 geeft de percentages weer exclusief de
antwoordcategorie weet niet/geen mening.
Figuur 10 Betrokkenheid gemeente bij de leefbaarheid van de buurt

Inzet voor de buurt, nog aan te boren potentieel
Op de vraag of men zich de afgelopen 12 maanden actief heeft ingezet voor de leefbaarheid in de
buurt antwoordt 64 procent positief (vaak/af en toe). Vervolgens is gevraagd of men zich in de nabije
toekomst actief zou willen (blijven) inzetten zegt 75 procent ‘ja’, onderscheiden in 25 procent ‘ja
zeker’ en 50 procent ‘ja misschien’. Van het overige kwart zegt 16 procent het niet te weten en 9
procent zegt ‘nee’.
Voldoende winkels nabij en groen voldoende aanwezig
Met een aantal stellingen is nagegaan hoe tevreden men is over voorzieningen in de buurt. Het gaat
om de volgende stellingen:
• Winkels voor dagelijkse boodschappen zoals supermarkt, bakker, slager, drogisterij etc. zijn
voldoende nabij
• In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid
• Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen
• In mijn buurt is voldoende groen
12

Figuur 11 Tevredenheid aanwezigheid voorzieningen

Volgens 81 procent is de buurt voldoende groen en 77 procent van de mensen vinden winkels voor
dagelijkse boodschappen voldoende nabij. De stelling over de nabijheid van het basisonderwijs
antwoordt 21 procent ‘weet niet/geen mening’. Exclusief deze antwoordcategorie, is 83 procent
tevreden over de nabijheid van het basisonderwijs. De stelling over de parkeergelegenheid wordt
door het minste aantal respondenten positief beoordeeld; 62 procent is het in 2019 eens met de
stelling dat er voldoende parkeergelegenheid is.
Over het groen in de buurt nemen in 2019 ten opzichte van 2017 meer mensen een tussenpositie
(niet eens/niet oneens) in. De tevredenheid over de nabijheid van het basisonderwijs is afgenomen
van 91 procent in 2017 naar 83 procent in 2019.
Tevredenheid met voorzieningenaanbod
Voor enkele voorzieningen is gevraagd naar de mate van tevredenheid over het aanbod. Het gaat om
de volgende voorzieningen:
• (gezondheids-)zorgvoorzieningen (huisartsenpost, consultatiebureau/centrum voor jeugd en
gezin, verzorgingstehuis etc.)
• welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren-/ouderenvoorzieningen etc.)
• openbaar vervoer
• sportvoorzieningen
• speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar)
Het meest positief wordt geoordeeld over het aanbod van (gezondheids-)zorgvoorzieningen. Bijna 90
procent is (zeer) tevreden over deze voorziening. Driekwart van de respondenten (76%) is (zeer)
tevreden met het aanbod aan sportvoorzieningen. en het openbaar vervoer. Met de
speelvoorzieningen en het openbaar vervoer is twee derde (respectievelijk 68% en 67%) tevreden.
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De welzijnsvoorzieningen sluiten de rij met 56 procent (zeer) tevreden. In 2019 zijn er geen
significante verschillen met 2017.
Figuur 12 In hoeverre bent u tevreden met het aanbod van…
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4.

Relatie inwoner en gemeente

Aangezien de gemeente bij veel aspecten van het wonen en (samen) leven door inwoners betrokken
is, spreekt het voor zich dat een goede relatie tussen inwoners en gemeente wenselijk is. Belangrijk
voor een goede relatie is vertrouwen in de gemeente. Dit vertrouwen is gebaat bij duidelijkheid en
transparantie over de regels die de gemeente hanteert en over de plannen die de gemeente maakt.
Aan de andere kant verwachten inwoners van hun gemeente dat deze zich in kan leven in hun
persoonlijke situatie en soms ook flexibel is. In dit deel gaan we in op het vertrouwen dat inwoners
van Borne in hun gemeente hebben en de verschillende elementen waardoor dat vertrouwen al dan
niet tot stand komt.
Helft inwoners heeft geen uitgesproken vertrouwen of wantrouwen in bestuur gemeente
Niet veel maar ook niet weinig vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd geeft 47
procent van de respondenten aan. Zij die (heel) veel vertrouwen hebben bestaat uit 23 procent van
de respondenten. En (heel) weinig vertrouwen heeft 30 procent.
Figuur 13

Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?

In vergelijking met de peiling in 2017 is in 2019 het percentage ‘niet veel/niet weinig’ vertrouwen
ongeveer gelijk gebleven. Een daling zien we in (heel) veel vertrouwen in de wijze waarop de
gemeente wordt bestuurd, namelijk van 38 procent in 2017 naar 23 procent in 2019. Weinig tot geen
vertrouw is van 12 procent in 2017 gestegen naar 30 procent in 2019. Het saldo van (heel) veel minus
weinig tot geen vertrouwen was in 2017 nog positief met een plus van 26 procent, in 2019 is dit
gedaald naar minus 6 procent.
Meningen verdeeld over houding gemeente ten opzichte van inwoners
Aan de respondenten zijn drie stellingen voorgelegd over de houding van de gemeente ten opzichte
van inwoners. Voor alle drie de stellingen geldt, dat meer mensen uitgesproken kritisch zijn dan
positief over de houding van de gemeente. Deze resultaten zijn exclusief het aantal inwoners dat
‘weet niet/geen mening’ antwoordt. Over het toezicht houden op het naleven van regels door de
gemeente zijn de meeste mensen (39%) negatief. Bij de twee andere stellingen, de flexibele
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opstelling en over doet wat ze zegt, is respectievelijk 31 en 37 procent kritisch op de houding van de
gemeente.
Een vergelijking van de peiling uit 2017 en 2019 laat zien dat het percentage (helemaal) oneens voor
de stelling ‘de gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels’ significant is
toegenomen. Hetzelfde geldt voor de andere twee stellingen. Het percentage (helemaal) eens voor
de stelling ‘de gemeente doet wat ze zegt’ is in 2019 significant afgenomen ten opzichte van 2017,
respectievelijk 17 en 31 procent.
Figuur 14 Stellingen over de houding van de gemeente

De volgende drie stellingen gingen over de mate waarin de gemeente inwoners betrekt bij de
ontwikkeling van beleid. Over de ruimte die inwoners krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren
is 38 procent tevreden. Een iets lager percentage (35%) is het (helemaal) eens dat de gemeente
inwoners betrekt bij haar plannen en activiteiten. Een kwart van de respondenten (24%) geeft aan
dat de gemeente naar de mening van inwoners luistert. Het meest kritisch is men over de mate
waarin de gemeente luistert naar de mening van inwoners (onderste stelling). 40 procent vindt dat
de gemeente hierin tekort schiet.
Vergelijken we de peiling 2019 met die uit 2017 dan is op de drie stellingen de categorie (helemaal)
oneens significant toegenomen in 2019. Op de stellingen luisteren en betrekken naar/van inwoners
antwoorden minder mensen positief in 2019 dan in 2017.
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Figuur 15 Stellingen over responsiviteit van de gemeente

Wijze waarop gemeente samenwerking zoekt met inwoners met 5,9 gewaardeerd
De wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij het vormen van beleid is ook met
een rapportcijfer beoordeeld. Gemiddeld scoort de gemeente Borne een 5,9. Een onvoldoende (1 tot
en met 5) geeft 32 procent van de respondenten. Een 6 of een 7 geeft 56 procent en een 8 of hoger
geeft 11 procent.
Figuur 16 Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt en de
samenwerking zoekt?
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Het rapportcijfer voor het betrekken van en de samenwerking zoeken met inwoners en organisaties
door de gemeente is in 2019, ten opzichte van 2017, met 0,6 punten gedaald. Een cijfer lager dan 5
wordt door 32 procent van de respondenten in 2019 gegeven, in 2017 was het 22 procent. Het
rapportcijfer 8 en hoger wordt in 2019 door 11 procent van de respondenten gegeven en in 2017 was
dit percentage 25.
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5.

Gemeentelijke dienstverlening

Direct contact tussen inwoners en de gemeente vindt primair plaats in de vorm van gemeentelijke
dienstverlening. Inwoners hebben regelmatig te maken met de gemeente in verband met een
product, dienst of vraag. Een groot deel van de beeldvorming over de gemeente wordt dan ook
bepaald door de ervaringen in dit directe contact. In dit deel kijken we naar de wijze waarop
inwoners van Borne contact hebben met de gemeente en waarover deze contacten gaan. Vervolgens
gaan we in op de waardering van dit contact en de geleverde diensten. Er wordt onder meer
ingegaan op de toegankelijkheid van de informatievoorziening en de snelheid waarmee vragen
afgehandeld worden.
Publieksbalie belangrijkste contactwijze, gevolgd door internet en telefoon
Een bezoek aan de publieksbalie blijft de belangrijkste wijze waarop mensen contact hebben met de
gemeente. 49 procent van de respondenten heeft via deze wijze contact gehad. Overig persoonlijk
contact is goed voor 16 procent en vervolgens internet en e-mail, beide wordt door 12 procent van
de respondenten genoemd.
Figuur 17 Op welke wijze heeft u contact gehad?

Het gebruik van internet of app is in 2019 toegenomen in vergelijking met 2017. In 2017 werd dit
kanaal nog door 7 procent van de respondenten genoemd, in 2019 door 12 procent. Het gebruik van
de telefoon is afgenomen van 17 procent in 2017 naar 8 procent in 2019. De overige verschillen zijn
niet significant.
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Meeste contact over reizen, gevolgd door contact over de woonbuurt
Van de respondenten heeft 63 procent in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de
gemeente. Aan deze mensen is gevraagd over welk onderwerp men contact heeft gehad (men kon
het belangrijkste onderwerp kiezen). Contact over reizen is door 42 procent genoemd. Een kleinere
groep (23%) heeft contact gehad met de gemeente over de eigen woonbuurt en zaken als
onderhoud, parkeren en overlast. Anders komt op de derde plek met 20 procent, maar het is niet
bekend voor welke zaken.
In onderstaande figuur zijn de contactonderwerpen naar mate van voorkomen geordend.
Figuur 18 Waarover heeft u contact gehad?

Dienstverlening gemiddeld met 6,8 gewaardeerd
Aan respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de dienstverlening van de gemeente
Borne. Gemiddeld genomen geeft men hiervoor een 6,8. Een onvoldoende (tot en met 5) geeft 10
procent van de respondenten. De grootste groep (65%) geeft een 6 of 7. Een 8 of hoger geeft 25
procent en is dus zeer te spreken over de dienstverlening van de gemeente. De volgende figuur laat
de spreiding en het gemiddelde zien.
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Figuur 19 Hoe waardeert u – over het algemeen- de dienstverlening van uw gemeente?

In 2019 is de gemiddelde waardering een fractie (0,2) lager dan in 2017, maar het verschil is wel
significant.
Inwoners positief over digitale dienstverlening
Aan inwoners is ook gevraagd een waardering te geven voor de dienstverlening via de digitale
faciliteiten van de gemeente. Hier geeft men gemiddeld hetzelfde cijfer, namelijk een 6,8. Een
onvoldoende (tot en met een 5) voor de digitale dienstverlening geeft 13 procent. Een 6 of een 7
geeft 55 procent en 32 procent een 8 of hoger. De volgende figuur toont de verdeling van de
gegeven rapportcijfers. Er zijn in 2019 geen verschillen met 2017 geconstateerd, zowel het
gemiddelde als de verdeling voor de waardering van de digitale faciliteiten is gelijk gebleven.
Figuur 20. Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente?

Algemeen kan dus gesteld worden dat de dienstverlening van de gemeente Borne voldoende scoort.
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Communicatie en voorlichting vanuit gemeente krijgt een 6,4
De wijze waarop de gemeente zelf met inwoners communiceert en ze voorlicht over zaken is ook
beoordeeld, hier scoort de gemeente een 6,4. Een 6 of een 7 geeft 62 procent van de respondenten.
Een onvoldoende geeft 18 procent en 21 procent geeft een 8 of hoger. Hieronder staat de figuur met
het gemiddelde cijfer en de verdeling van de rapportcijfers.
Figuur 21 Hoe waardeert u de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente?

Gemeente voor meeste mensen makkelijk bereikbaar bij indienen aanvraag of voorleggen
probleem
Respondenten hebben de dienstverlening van de gemeente onder de loep genomen door op een
aantal stellingen te reageren. Deze stellingen zijn voorgelegd aan degenen die in de afgelopen 12
maanden contact hebben gehad met de gemeente.
Men oordeelt positief over de verschillende aspecten van de dienstverlening. Het meest positief is
men over het gemak waarmee een aanvraag kan worden ingediend of een probleem kan worden
voorgelegd: 87 procent van de respondenten is het (helemaal) eens en met de eerste stelling in
figuur 22. Met de stelling ‘de ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en volledig’ is 77
procent het (helemaal) eens. Driekwart van de respondenten is tevreden over de stellingen dat men
uiteindelijk gekregen heeft wat men wilde (75%) en de stelling dat de afhandelingstijd acceptabel
was (74%).
Men is het minst positief over de mate waarin men op de hoogte wordt gehouden van het verloop
van de afhandeling van een zaak. 67 procent geeft aan voldoende op de hoogte te zijn gehouden.
In 2019 zijn respondenten vaker, dan in 2017, het (helemaal) oneens met de stelling dat de
ontvangen en/of beschikbare informatie juist en volledig was. In 2017 was het percentage (helemaal)
oneens 8 en in 2019 13.
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Figuur 22 Stellingen over de gemeentelijke dienstverlening

Informatievoorziening naar tevredenheid, niet iedereen vindt taalgebruik helder genoeg
Aan alle respondenten zijn stellingen voorgelegd over de communicatie door de gemeente in
bredere zin. De gemeente probeert inwoners zo goed mogelijk te voorzien van de benodigde
informatie over gemeentelijke zaken. Bijna driekwart van de inwoners (73%) vindt dat de gemeente
daarin slaagt. 17 procent is het niet eens of oneens met deze stelling en 10 procent geeft aan niet
gemakkelijk aan de benodigde informatie te kunnen komen. Het taalgebruik van de gemeente wordt
niet door iedereen als helder genoeg ervaren. Met de stelling ‘de gemeente gebruikt heldere taal’ is
13 procent het oneens en 29 procent is het niet eens of oneens. 58 procent vindt het taalgebruik wel
voldoende helder.
Figuur 23 Stellingen over de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie

Vergelijken we de jaren 2017 en 2019 dan zien we op beide stellingen een significante daling van de
tevredenheid en een stijging van het aandeel respondenten dat ontevreden is.
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6.

Welzijn en zorg

Een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is belangrijk voor het individu en beïnvloedt de
mate waarin hij of zij kan meedoen aan de maatschappij. Als mensen daar hulp bij kunnen gebruiken
is het fijn als de samenleving die hulp kan bieden. Het onderdeel welzijn en zorg gaat in op de
gezondheid van inwoners van Borne en de ondersteuning die inwoners elkaar kunnen bieden door
middel van informele zorg en ondersteuning. Ook de rol die de gemeente speelt op het gebied van
welzijn en zorg komt aan de orde.
Tevredenheid met leven, gemiddeld 8,1
Als eerste is gevraagd hoe tevreden mensen zijn met hun leven. Gemiddeld geeft men hiervoor een
8,1. Een 6 of 7 geeft 20 procent van de mensen. Tot en met een 5 geeft 2 procent en 78 procent
geeft een 8 of hoger.
In 2019 is dit gemiddelde cijfer met 0,8 punten gedaald. In 2017 gaven respondenten nog een 8,9
voor de tevredenheid met het leven. Een significante daling.
Figuur 24. Hoe tevreden bent u momenteel– over het geheel genomen- met uw leven?

Het gemiddelde cijfer dat mensen voor hun gezondheid geven ligt een fractie lager met een 7,9. Van
alle gegeven rapportcijfers is 68% een 8 of hoger. Tot en met een 5 geeft 3 procent voor de
tevredenheid met de gezondheid en 29 procent geeft een 6 of 7.
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Verschil in taal en cultuur vormen nauwelijks een belemmering om aan het maatschappelijk leven
deel te nemen
Van enkele aspecten kan men aangeven of die de mogelijkheid beperken om deel te nemen aan het
maatschappelijke leven. Het gaat om:
• (algemeen) lichamelijke gezondheid
• fysiek functioneren (bewegen)
• geestelijke gezondheid
• taal / cultuur
• financiën (laag inkomen)
• gevoel ‘er niet bij te horen’/‘niet thuis te voelen’
• anders
De figuur op de volgende pagina laat de verdeling van de antwoorden zien. Volgens de respondenten
vormt de beheersing van taal/cultuur het minst een belemmering om deel te nemen aan het
maatschappelijke leven. Als men zich (matig/ernstig) belemmerd voelt, dan komt dat vooral door de
algemene lichamelijke gezondheid (9%) en het fysiek functioneren (9%). Door financiën (een laag
inkomen) voelt 5 procent zich belemmert om mee te doen in de samenleving.

2019

Figuur 25. Mate van belemmering om mee te doen in de samenleving
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Meeste inwoners hebben voldoende contact met anderen en voelen zich niet eenzaam
Op de vraag of men voldoende contact met anderen heeft antwoordt 77 procent met ja zeker en 17
procent met ja, maar ik zou wel wat meer willen. 6 procent geeft aan dat ze te weinig contacten
heeft.
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Figuur 26 Vindt u dat u voldoende contacten heeft met andere mensen?
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Het overgrote deel, namelijk 65 procent, voelt zich (vrijwel) nooit eenzaam en 20 procent zelden.
Soms eenzaam voelt zich 14 procent en vaak 2 procent. Dit laat de volgende figuur zien.
Figuur 27 Voelt u zich wel eens eenzaam?
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Grootste deel van de inwoners pakt de draad gemakkelijk weer op na tegenslagen
Op de vraag of mensen de draad weer makkelijk oppakken nadat ze een tegenslag hebben gehad
geeft 28 procent het antwoord helemaal eens. Daarnaast zegt 59 procent het eens te zijn met deze
stelling. Een kleinere groep van 11 procent is het niet eens en niet oneens met deze stelling. Als
laatste is 2 procent het oneens met deze stelling. Nul procent is het helemaal oneens.
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Figuur 28 Ik pak de draad gemakkelijk op als het even tegen heeft gezeten
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Meeste inwoners kunnen goed door moeilijke tijden komen
Op de stelling of mensen zich makkelijk door moeilijke tijden slaan heeft 22 procent helemaal eens
geantwoord. Een groep van 57% was het eens met deze stelling. Een groep van 18% was het niet
eens en niet oneens met deze stelling. Als laatste is 4% het oneens met deze stelling. Het aantal
mensen dat het helemaal oneens was bedroeg 0,2 procent.
Figuur 29 Ik sla me makkelijk door moeilijke tijden heen
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Grootste deel van de inwoners zoekt zelf hulp wanneer dat nodig is
Op de stelling ‘Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is’ heeft 24 procent helemaal
eens gezegd. Een groep van 57 procent was het eens met deze stelling. Een groep van 15 procent
was het niet eens/niet oneens met deze stelling. Een kleine groep van 3 procent is het oneens met
deze stelling. Het aantal mensen dat het helemaal oneens was bedroeg 1 procent.
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Figuur 30 Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is
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Grootste deel van de inwoners is niet snel van slag bij tegenslagen
Op de stelling ‘Ik raak snel van slag als iets tegenzit of onduidelijk is’ antwoordt 2 procent met
helemaal eens. Een groep van 9 procent was het eens met deze stelling. Niet eens/niet oneens
antwoordt 17 procent van de respondenten. Een grote groep van 71 procent is het (helemaal)
oneens met deze stelling.
Figuur 31 Ik raak snel van slag als iets tegenzit of onduidelijk is
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Grootste deel van de inwoners heeft vertrouwen in de toekomst
Op de stelling ‘Ik heb vertrouwen in de toekomst’ is 23 procent van de respondenten het helemaal
eens. Een groep van 60 procent is het eens en heeft vertrouwen in de toekomst. Een groep van 13
procent was het niet eens/niet oneens met deze stelling. Een klein deel van de respondenten, 4
procent, is het (helemaal) oneens met deze stelling en heeft minder vertrouwen in de toekomst.
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Figuur 32 Ik heb vertrouwen in de toekomst

3%

23%

60%

13%
1%

0%

10%

20%

Helemaal eens

30%
Eens

40%

50%

Niet eens/niet oneens

60%

70%
Oneens

80%

90%

100%

Helemaal oneens

Meeste vrijwilligers actief in een sportvereniging
Waar bent u vrijwilliger? Op deze vraag mochten de respondenten meerdere antwoorden geven. De
meesten die ergens als vrijwilliger actief zijn doen dat bij de sportvereniging. In de afgelopen 12
maanden is 32 procent niet actief geweest. In 2019 is het aandeel respondenten dat actief is geweest
in een religieuze of maatschappelijke vereniging afgenomen in vergelijking met 2017, respectievelijk
11 en 19 procent.
Figuur 33 Percentage respondenten dat afgelopen 12 maanden actief is geweest in … vereniging
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Meeste hulp wordt incidenteel ingezet voor buren
Voor vier maatschappelijke activiteiten is gevraagd of men zich daarvoor inzet. Kijken we waar het
meest intensief hulp wordt geboden dan is dat bij het vrijwilligerswerk (30%). Hulp aan de buren
wordt door 70 procent van de respondenten incidenteel of intensief gegeven. Zorg aan een
hulpbehoevende naaste (mantelzorg) geeft 42 procent intensief of incidenteel. Aandacht aan buren
in een zorgwekkende situatie geeft 35 procent van de respondenten.
Figuur 34 In welke mate heeft u zich de afgelopen twaalf maanden ingezet voor…

Ook in de toekomst wil 41 procent van de respondenten vrijwilligerswerk (blijven) doen. Een iets
kleiner deel weet het nog niet en één op de vijf gaat het zeker niet doen.
Figuur 35 Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) doen?
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Op de vraag waarom men geen vrijwilligerswerk zou willen (blijven) doen mochten meerdere
antwoorden worden gegeven. Tijdgebrek is veruit de belangrijkste reden om geen vrijwilligerswerk te
willen (blijven) doen, op grote afstand gevolgd door geen interesse.
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Figuur 36 Wat is de reden waarom geen vrijwilligerswerk te doen?

In de gemeente Borne is men grotendeels tevreden over het vrijwilligerswerk
De gemeente Borne heeft een vraag over de tevredenheid met het vrijwilligerswerk aan de
standaardvragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’ toegevoegd. Van de respondenten geeft 86
procent aan (zeer) tevreden te zijn over het vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid. Een groep van
14% is neutraal en is noch tevreden/noch ontevreden. Een kleine groep van 0,4 procent is
ontevreden. Helemaal ontevreden is niet geantwoord.
Figuur 37 Hoe tevreden of ontevreden bent u over uw vrijwilligerswerk in het algemeen?
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Klein deel respondenten kan of wil geen burenhulp geven; grootste draagvlak voor een oogje in
het zeil houden
Op de vraag welke vorm van burenhulp men zou willen geven mochten, behalve als men aangaf geen
hulp te kunnen of willen verlenen, meerdere antwoorden worden gegeven. Een oogje in het zeil
houden is door 70 procent van de respondenten aangegeven als vorm van burenhulp die men wil
geven. Hulp bij boodschappen doen voor de buren is door 43 procent van de respondenten
aangegeven. Weinig draagvlak is er voor het schoonmaken/koken bij de buren of het toedienen van
medicijnen/persoonlijke verzorging.
Figuur 38 Welke vormen van burenhulp bent u bereid te verlenen?

Men zou zich door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) belemmerd
kunnen voelen in de dagelijkse activiteiten/bezigheden. Daar gaat de volgende figuur over. Voor 70
procent van de mensen is het geven van deze mantelzorg (vrijwel) nooit tot zelden een beperking in
de dagelijkse activiteiten/bezigheden. Voor 8 procent is het vaak een belemmering.
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Figuur 39 In welke mate voelt u zich belemmert in uw dagelijkse activiteiten door het geven van
mantelzorg?
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Als men hulp of zorg nodig heeft kan 71 procent van de respondenten zeker terugvallen op familie en
52 procent op vrienden/kennissen. Echter, circa 8 procent van de respondenten kan daar niet op
terugvallen. Op mensen in de buurt kan 29 procent van de mensen zeker terugvallen. In vergelijking
met 2017 geven in 2019 meer mensen aan dat ze op hun familie kunnen terugvallen.
Figuur 40 Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, op wie kunt u dan terugvallen?
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Waardering inspanning gemeente met 6,5 beoordeeld
Gevraagd is een rapportcijfer te geven voor de inspanningen van de gemeente om inwoners volledig
te laten deelnemen aan de maatschappij. Het gaat hier om hulp aan mensen met een beperking of
mensen in een zorgwekkende situatie. Gemiddeld genomen geeft men hiervoor de gemeente een 7.
Het cijfer 5 en lager geeft 13 procent van de respondenten, 48 procent geeft een 6 of 7 en een 8 of
hoger geeft 39 procent.
Figuur 41 Waardering inspanningen van de gemeente om kwetsbare mensen te laten mee doen in
de samenleving

Tot slot van de burgerpeiling ‘waar staat je gemeente’ is de respondenten gevraagd alle
inspanningen te waarderen van de gemeente voor haar inwoners. De respondenten geven
gemiddeld genomen een 6,7. Een cijfer van 1 tot en met 5 is door 15 procent van de respondenten
gegeven, 58 procent geeft een 6 of 7 en een 8 of hoger geeft 27 procent. In vergelijking met 2017 is
het rapportcijfer in 2019 0,3 punten lager.
Figuur 42 Waardering alle inspanningen van de gemeente voor haar inwoners

34

7.

Tevredenheid culturele voorzieningen en woning

Aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ zijn drie korte vragen over de tevredenheid met het
vrijwilligerswerk, de woning en culturele voorzieningen toegevoegd. De tevredenheid over het
vrijwilligerswerk is al eerder bij het vrijwilligerswerk (pag. 32) aan bod gekomen. In dit hoofdstuk
komt de tevredenheid met culturele voorzieningen en de woning aan bod.
Het grootste deel van de Bornenaren bezoekt culturele voorzieningen
Van de respondenten heeft 80 procent in de afgelopen 12 maanden een culturele en/of vrije
tijdsvoorzieningen bezocht. Een veel kleinere groep van 20 procent geeft aan dit niet te hebben
gedaan.
Figuur 43 Heeft u in de afgelopen 12 maanden culturele en/of vrije tijdsvoorzieningen bezocht?
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De inwoners van Borne zijn grotendeels tevreden over het culturele en vrije tijdsaanbod
Van de respondenten geeft 78 procent aan (zeer) tevreden te zijn over het huidige culturele aanbod
in de gemeente Borne. Een groep van 18% is neutraal en is noch tevreden/noch ontevreden. Een
kleine groep van 3,3 procent is (zeer) ontevreden over het aanbod.
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Figuur 44 Tevredenheid met culturele en /of vrije tijdsvoorzieningen
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De inwoners van Borne geven hun woning gemiddeld een ruime voldoende
Aan de inwoners van Borne is gevraagd welk cijfer ze geven voor hun huidige woning. Gemiddeld
gaven ze een 8,1. Een cijfer van 1 tot en met 5 is door 2 procent van de respondenten gegeven, 19
procent geeft een 6 of 7 en een 8 of hoger geeft 78 procent. Mensen in een koopwoning geven een
8,2 voor hun huidige woning, bewoners van een huurwoning geven een 7,3.
Figuur 45 Welk rapportcijfer geeft u voor uw huidige woning?
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