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Algemene indruk, vergelijking omliggende gemeenten en groenadoptie
Peiling openbare ruimte
De betrokkenheid van de panelleden bij deze eerste peiling was erg hoog. In totaal hebben namelijk 474 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. De respons komt hierdoor op 88%!
Een ruime meerderheid van de respondenten woont in Rijssen (75%). Het percentage mannen en vrouwen is bijna gelijk, 51% is vrouw en 49% is man. Wat de leeftijd van de
respondenten betreft is 15% tussen de 16 en 29 jaar, 25% tussen de 30 en 44 jaar, 28% tussen 45 en 60 jaar en de grootste groep (32%) is 60 jaar of ouder.
Een ruime voldoende voor de algemene indruk van de
openbare ruimte
Het gemiddelde rapportcijfer voor de kwaliteit van de
openbare ruimte is een 7,3.

Openbare ruimte Rijssen-Holten beter dan in omliggende
gemeenten volgens panel
Ruim de helft geeft aan de openbare ruimte van RijssenHolten beter te vinden dan de omliggende gemeenten. Een
derde beoordeelt dat de situatie gelijk is en 12% vindt de
openbare ruimte in Rijssen-Holten slechter dan in de
omliggende gemeenten.

Weinig interesse in groenadoptie
In sommige gemeenten is ‘groenadoptie’ mogelijk. Samen
met buren of in verenigingsvorm zorgen inwoners dan
bijvoorbeeld voor een nabijgelegen groenstrook of
plantsoen. Dat gaat in overleg met de gemeente.
Er blijkt weinig interesse te zijn in groenadoptie. Het
gemiddelde is een 4.

Groen, verharding en meubilair
Tevredenheid over “Groen”

Voldoendes voor “Verharding”

Grootste spreiding rapportcijfers “Meubilair”

Top 4 “Groen”
Naast het geven van een rapportcijfer aan de vier
onderdelen van “Groen”, hebben de panelleden een
top 4 gemaakt van deze vier onderdelen, waarbij 1 het
meest belangrijk is en 4 het minst belangrijk. De top 4
van “Groen” is als volgt:

Top 4 “Verharding”
Naast het geven van een rapportcijfer aan de vier
onderdelen van “Verharding”, hebben de panelleden
een top 4 gemaakt, waarbij 1 het meest belangrijk is
en 4 het minst belangrijk. De top 4 van “Verharding” is
als volgt:

Top 6 “Meubilair”
Naast het geven van een rapportcijfer aan de zes
onderdelen van “Meubilair”, hebben de panelleden
een top 6 gemaakt, waarbij 1 het meest belangrijk is
en 6 het minst belangrijk. De top 6 van “Meubilair” ziet
er als volgt uit:
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Onkruid
Gazon
Beplanting
Bomen

Trottoirs
Fietspaden
Asfaltwegen
Klinkerwegen

Verlichting
Bebording
Prullenbakken
Speelvoorzieningen
Banken
Hondentoiletten

Specifieke situatie
246 panelleden hebben een specifieke situatie benoemd waar
volgens hen het onderhoud achterstallig en hinderlijk is. Op
basis van de analyse van alle reacties is een top 5 gemaakt van
de thema’s met bijbehorende wordclouds:
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Bestrating (58 keer)
Onderhoud groen (46 keer)
Tegels (43 keer)
Onkruid (25 keer)
Hondenpoep-/-toilet (25 keer)

Wat de locatie betreft werden de begraafplaatsen in Rijssen,
het centrumgebied in Holten en De Enterstraat het meest
genoemd.

Meldingen openbare ruimte, opmerkingen en tips
Kwart weet niet van mogelijkheid melding maken over
de openbare ruimte

Twee derde (236) heeft wel eens melding gemaakt.

Via telefoon en website worden de meeste meldingen
gedaan
Bij “Anders” wordt aangegeven dat de melding mondeling
is gedaan, via e-mail of via een bezoek aan het
gemeentehuis.

Tevredenheid afhandeling en voortgang laatste melding

Bij de vraag over de tevredenheid hebben negen
respondenten aangegeven dat hun melding nog niet is
afgehandeld. Geen van hen is tevreden over de voortgang
van de lopende melding.

Opmerkingen en tips
36% van de respondenten heeft gebruik
gemaakt
van
de
gelegenheid
om
opmerkingen en tips mee te geven. Meerdere
panelleden namen de ruimte om hun
complimenten uit te spreken. Tegelijkertijd
waren er ook kritische geluiden over het
beleid van de gemeente (4 keer), het niet
terugkoppelen over een melding of actie (5
keer) en dat bewoners betrokken en serieus
genomen moeten worden (3 keer).
Vier onderwerpen moeten volgens de
panelleden meer aandacht krijgen:
• Het onderhoud van groenvoorzieningen
(14 keer)
• Betere handhaving van regels, in het
bijzonder rondom hondenpoep (9 keer)
• (zwerf)Afval (6 keer)
• Verkeersveiligheid (21 keer)

