
Wat weten Enschedeërs van hun wijkraad?
Enschede kent 22 wijken waar een dorpsraad, wijkraad, wijkplatform of buurtkring actief is. 
Ze onderhouden intensief contact met de gemeente over allerlei zaken die spelen in wijken 
en buurten. Er zijn ook delen van de stad waar geen wijkorgaan actief is. Het is de ambitie van 
de gemeente om de samenwerking met wijkvertegenwoordigers te versterken en inbreng van 
bewoners te  vergroten.

Om te komen tot nieuwe en betere samenwerkingsafspraken hebben de wijkraden in de stad 
een peiling gehouden over hun taak, hun bekendheid en wat zij kunnen betekenen voor de 
wijk en buurt.

5-10-2022 t/m 20-10-2022 1.060 inwoners hebben meegepraat

55% is bekend met de dorps- of wijkraad in hun dorp/wijk

Ik lees berichten van de
dorps-/wijkraad

Ik weet welke taken de
dorps-/wijkraad heeft

Ik weet welke activiteiten de
dorps-/wijkraad organiseert

Ik ken mensen van de
dorps-/wijkraad

Ik ben als vrijwilliger verbonden
aan de dorps-/wijkraad
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Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?*

Bekendheid met de dorps- of wijkraad

*Percentage 'ja' van inwoners die de dorps- en wijkraad kennen
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Wat weten Enschedeërs van hun wijkraad?
Omgaan met meningen en klachten (van de inwoners die de dorps- of wijkraad kennen)
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12% 43% 21% 9% 8% 7%

Mijn mening, klacht of idee wordt door de dorps- of wijkraad gebruikt

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal

Weet ik niet/geen meningMee oneens Helemaal mee oneens

Van deze groep vindt:

heeft weleens een mening, klacht of idee aan de 

dorps- of wijkraad doorgegeven36%

55% dat hun mening of idee wordt gebruikt door de 

dorps- of wijkraad
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Wat weten Enschedeërs van hun wijkraad?
De dorps- en wijkraad in de woonomgeving

2 3
Schone wijk (44%) Verkeer (36%)

Waar zou de dorps-/wijkraad zich volgens u op moeten richten? (Top 3)

1
Veiligheid (61%)

Wat vinden en verwachten inwoners van een dorps-/wijkraad?*

In elke wijk van Enschede moet
een dorps-/wijkraad zijn

De dorps-/wijkraad komt op voor
alle dorps-/wijkbewoners

De leden van de dorps-/wijk- raad
vormen een afspiegling van alle

dorps-/wijkbewoners

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27% 49% 16%

20% 43% 19% 6% 10%

14% 42% 20% 9% 11%

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal

Weet ik niet/geen meningMee oneens Helemaal mee oneens

*Inwoners konden een toelichting geven op de stellingen. Deze zijn allen aan de gemeente overhandigd.
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Communicatie met dorps-/wijkraden

Wijkkrant (50%) Huis aan huis (33%) Nieuwsbrief (31%)

Op welke wijze wilt u informatie krijgen of in contact komen met uw dorps-/wijkraad? (Top 3)

2 31

Inwoners konden daarnaast tips of ideeën geven voor de dorps-of wijkraden. Deze zijn allen 

aan de gemeente overhandigd.

Wat weten Enschedeërs van hun wijkraad?

Colofon

Tips of ideeën voor de dorps- of wijkraad

Samenstelling: Kennispunt Twente
T: 053 - 487 67 20
E: info@kennispunttwente.nl
W: www.kennispunttwente.nl

Factsheet Wijkraden Enschede
Uitgave: Kennispunt Twente, november 2022
Opdracht: Gemeente Enschede
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