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Geachte raadsleden, 
 
Inwoners van de gemeente Vlissingen geven een 6,3 als rapportcijfer voor het werk van de 
gemeente Vlissingen. Vooral de gemeentelijke dienstverlening scoort hoger en de relatie 
tussen inwoners en gemeente is verbeterd. Daarmee komt de gemeente beter uit de bus dan in 
2016. Dit blijkt uit de resultaten van de Burgerpeiling uitgevoerd door Onderzoeksbureau Het 
PON.  
 
Aan het onderzoek namen meer dan 1.600 inwoners uit de gemeente Vlissingen deel. De 
uitkomsten leveren waardevolle informatie op over hoe inwoners de ondersteuning en 
dienstverlening van de gemeente ervaren. Ook laat de peiling zien hoe ze denken over de 
buurt waarin zij wonen.  
 
Rapportcijfer per thema 
Inwoners hebben de gemeente op verschillende thema’s onder de loep genomen. Op 2 van de 
4 thema’s is de gemeente hoger gewaardeerd dan in de Burgerpeiling 2016. Zo krijgt de relatie 
tussen inwoner en gemeente een 5,7 als cijfer (5,4 in 2016). Met een 6,5 scoort ook de 
dienstverlening iets beter dan in 2016.  
 
Als het gaat om het woon- en leefklimaat en zorg- en welzijn dan geven inwoners dezelfde 
waardering als een paar jaar geleden. Zowel het Woon- en leefklimaat (6,6) als Zorg en Welzijn 
(6,2) scoren een voldoende op het rapport.  
 
Thema 1: Woon- en leefklimaat 
Een groot deel van de inwoners (75% of meer) vindt dat het basisonderwijs voor (hun) kinderen 
en winkels voor de dagelijkse boodschappen voldoende nabij zijn. Ze voelen zich thuis in hun 
buurt en zullen deze niet zo snel verlaten.  
 
Ook zijn de inwoners zeer tevreden over de (gezondheids-) zorgvoorzieningen. Het woongenot 
krijgt met een 7,8 een dikke voldoende. Met de veiligheid in de buurt is het volgens hen redelijk 
gesteld, al verschilt dit per wijk. Ruim driekwart voelt zich meestal of altijd veilig in de buurt. Aan 
de andere kant voelt bijna een kwart van de buurtbewoners zich weleens of altijd onveilig. 
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Meer dan de helft van de inwoners vindt dat de buurt voldoende groen is en dat perken, 
plantsoenen en parken goed onderhouden zijn. De straten, paden en trottoirs zijn schoon en 
goed begaanbaar. In de buurt zijn over het algemeen weinig dingen kapot, volgens de 
inwoners. De welzijn- en speelvoorzieningen kunnen beter. Minder dan helft van de inwoners is 
daarover tevreden. Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om, ze vertrouwen 
elkaar en staan klaar voor elkaar.  
 
Vergeleken met 2016 vinden minder mensen dat er voldoende parkeergelegenheid is in de 
buurt. In 2019 onderschrijft 53% van de inwoners deze stelling, in 2016 was dat nog 60% was. 
De verkeersveiligheid lijkt te zijn verslechterd ten opzichte van 2016. 
 
Minder tevreden zijn de inwoners van Vlissingen over wat de gemeente doet aan de 
leefbaarheid in hun buurt. De gemeente mag de inwoners meer betrekken en buurtinitiatieven 
op het gebied van leefbaarheid meer ondersteunen.  
 
Er zijn veel inwoners die zich mogelijk willen inzetten voor hun buurt. Zo geeft 17% aan in de 
nabije toekomst hiervoor zeker beschikbaar te zullen zijn of blijven. Ruim de helft (59%) wil dit 
misschien doen.  
 
Thema 2: Relatie Inwoner - gemeente 
Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, is in drie jaar tijd licht 
gestegen van 11% naar 15%. Aan de andere kant stelt 39% van alle inwoners nauwelijks tot 
geen vertrouwen te hebben. In 2016 was dat percentage nog 45%. Ook zijn iets meer inwoners 
het eens met de stelling dat de gemeente doet wat ze zegt dan drie jaar geleden.  
 
Minder dan de helft van de inwoners vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt als dat nodig is 
en naar de mening van de inwoners luistert. Circa een kwart van de inwoners vindt dat 
gemeente de inwoners genoeg betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen.  
 
Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren, vindt 
één op de vijf inwoners. Datzelfde aantal inwoners vindt dat de gemeente voldoende toezicht 
houdt op het naleven van de regels. Dat is iets meer dan in 2016.  
 
Thema 3: Gemeentelijke dienstverlening  
De inwoners (75% of meer) zijn positief over de wijze waarop de medewerker van de gemeente 
zelf hun vraag zo goed mogelijk heeft beantwoord. De tijd die dit kostte, vinden zij acceptabel. 
Ze kregen uiteindelijk wat zij wilden. De ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en 
volledig. Het aanvragen of voorleggen van een vraag of kwestie was gemakkelijk.  
 
Ruim 50% van de inwoners vindt dat de medewerker voldoende deskundig was, zich goed kon 
inleven en zich verantwoordelijk toonde om daadwerkelijk tot een oplossing te komen. De 
medewerker bood ook ruimte om mee te denken en gebruikte heldere taal.  
Ruim de helft van de inwoners vindt dat ze gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke 
informatie kan komen. Ook worden ze voldoende op de hoogte gesteld of gehouden van het 
verloop van de afhandeling.  
 
Verder geven zij de digitale dienstverlening van de gemeente een voldoende (6,7). Voor de 
communicatie en voorlichting vanuit de gemeente geven de inwoners een 6,5. 
 
Voor het maken van een afspraak geven de meeste inwoners van Vlissingen de voorkeur aan 
de donderdagavond (26%), maandagavond (23%) en zaterdagochtend (23%). Ruim twee 
derde van de inwoners heeft in de afgelopen maanden contact gehad met de gemeente via de 
balie (57%), via de website van de gemeente (53%) of telefonisch (30%). Voor contact met de 
gemeente, geven de inwoners de voorkeur aan deze drie contactvormen.  
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In de afgelopen 6 maanden bezocht bijna drie kwart van de inwoners de website van de 
gemeente Vlissingen (www.vlissingen.nl). 
 
Thema 4: Zorg en Welzijn 
Inwoners van Vlissingen zijn over het algemeen tevreden met hun leven: ze geven het 
gemiddeld een 7,8. Ook met de eigen gezondheid zit het goed. Die geven ze gemiddeld een 
7,6. Beide scores zijn vergelijkbaar met de scores in 2016. Zo’n acht op de tien inwoners van 
Vlissingen vindt dat zij voldoende contacten hebben met andere mensen. Wel voelt bijna één 
op de vijf inwoners zich soms tot vaak eenzaam.  
 
Bijna twee derde van de inwoners sport of beweegt minstens één keer per week intensief, 
maar er zijn ook inwoners die nooit sporten (13%). Over het algemeen denken Vlissingers dat 
zij wel op familie, vrienden of kennissen of mensen uit de buurt kunnen terugvallen als dat 
nodig is. Bijna 9 op de 10 mensen denkt zeker tot waarschijnlijk terug te kunnen vallen op 
familie, op vrienden of kennissen. Als we kijken naar wat mensen voor anderen doen, zien we 
40% van de inwoners in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan. Bijna de helft 
(46%) verleende mantelzorg, 66% verleende burenhulp en 41% had aandacht voor buren in 
een zorgwekkende situatie. 
 
Het lijkt minder goed gesteld te zijn met de geestelijke gezondheid van de inwoners in 2019 
dan drie jaar ervoor. In 2019 ervaart bijna 1 op de 10 inwoners een matige tot ernstige 
belemmering door de geestelijke gezondheid. In 2016 was dit nog 1 op de 20 inwoners. Ruim 1 
op de tien inwoners voelt zich op financieel vlak belemmert om aan het maatschappelijke leven 
deel te nemen. Iets minder inwoners zijn in 2019 (52%) actief (geweest) in het verenigingsleven 
dan in 2016 (58%). Bij alle soorten verenigingen (sport, vrijetijd, religieus/maatschappelijk, 
cultureel, gezelligheid) is een afname te zien.  
 
Wat wordt er met de resultaten gedaan? 
De afgelopen periode heeft de gemeente al verschillende activiteiten en projecten opgezet om 
de prestaties verder te verbeteren. Zo zijn er tal van wijktafels in het leven geroepen voor 
structureel overleg tussen een groep inwoners, ondernemers, politie, gemeente en andere 
relevante professionals. 
 
Ook wordt er bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan het integraal veiligheidsplan en krijgt 
participatie steeds meer handen en voeten in het dagdagelijkse werk. Daarnaast wordt er nog 
meer gebouwd aan de dienstverlening met uitvoering van activiteiten uit het actieplan Gastvrij 
Vlissingen.  
 
Met de uitkomsten van deze Burgerpeiling stelt de gemeente verdere prioriteiten in haar werk. 
De organisatie gaat verder met inwoners in (digitaal) gesprek over mogelijke verbeteracties en 
de manier waarop buurtbewoners en organisaties daarbij kunnen samenwerken.  
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De uitkomsten van het onderzoek en de verbeteracties worden meegenomen in teamplannen 
van de werkorganisatie en gebruikt als verdere input voor toekomstig ontwikkeling van beleid 
op verschillende thema’s. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




