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Inwonersconsultatie nieuwe burgemeester

– gemeente Gilze en Rijen - augustus 2019



Inleiding

De gemeente Gilze en Rijen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht 

is ook aan inwoners gevraagd naar wat voor persoon gezocht moet worden. Wat zijn volgens hen 

belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? En aan wat voor persoon denken zij wanneer zij 

de nieuwe burgemeester voor zich zien? Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname is het 

onderzoek door middel van een open link via gemeentelijke kanalen onder de aandacht gebracht. 

In deze rapportage vindt u de resultaten van de inwonersconsultatie. De antwoorden die zijn gegeven op 

de open vragen, zijn als separate bijlage opgeleverd. 

AANLEIDING

2

Van 12 t/m 26 augustus 2019 konden inwoners 

deelnemen aan het onderzoek via 

www.BurgemeesterGilzeenRijen.nl. 

In totaal hebben 275 inwoners van Gilze en Rijen 

hun mening gegeven.



Samenvatting van het onderzoek
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KENMERKEN INWONERS EN GEMEENTE 

Respondenten geven aan dat Gilze en Rijen het meest 

gekenmerkt kan worden als een centraal gelegen 

gemeente. De inwoners van Gilze en Rijen laten zich 

volgens hen karakteriseren als betrokken, rustig en 

zelfstandig. Opvallend is dat respondenten graag een 

plek aan de nieuwe burgemeester willen laten zien waar 

zij trots op zijn.  

EIGENSCHAPPEN VAN DE BURGEMEESTER

De belangrijkste eigenschappen van een goede 

burgemeester zijn volgens de respondenten  

daadkrachtig, betrokken en integer. Met oog op de 

werkhouding van de burgemeester, geeft men aan de 

voorkeur te geven aan iemand die boven de partijen 

staat, transparant werkt, draagvlak organiseert en 

zichtbaar is. 

DE BURGEMEESTER BIJ DREIGEND GEVAAR

Respondenten zien – bij dreigend gevaar – liever een 

burgemeester die hard optreedt dan een burgemeester 

die om tafel gaat. Bij calamiteiten wordt een lichte 

voorkeur gegeven aan een stevige handhaver boven 

een empathisch boegbeeld. 

NETWERK VAN DE BURGEMEESTER

Op de vraag waar het netwerk van de burgemeester 

voornamelijk zou moeten liggen, antwoorden 

respondenten dat dit netwerk zich bij voorkeur in de regio 

en de samenleving bevindt.



Onderzoeksresultaten
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Welke van de onderstaande kenmerken vindt u bij onze gemeente passen?
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Context | kenmerken gemeente (1)
Inwoners is gevraagd welke kenmerken zij het beste bij de gemeente Gilze en Rijen vinden passen. Zij konden 

hierbij kiezen uit meerdere antwoorden. Het kenmerk centraal gelegen (56%) is het vaakst gekozen. Meer dan de 

helft van de ondervraagden geeft aan dat dit bij de gemeente past. Daarnaast zijn groen (41%) en levendig (20%) 

het meest gekozen. De kenmerken die het minst zijn gekozen, zijn toeristisch en vernieuwend (beide 8%).
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Context | kenmerken gemeente (2)
Vervolgens is de vraag gesteld “Als u de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen mee mag nemen naar één plek in de 

gemeente, welke plek zou u hem/haar dan laten zien?”

De gegeven antwoorden zijn onder te verdelen in twee categorieën:

• Inwoners die de nieuwe burgemeester een mooie plek in de gemeente willen laten zien, bijvoorbeeld één van de bos-

en natuurgebieden of het kunstwerk De Vier Margrieten.

• Inwoners die de burgemeester voorzieningen in de gemeente willen laten zien. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen 

naar het winkelcentrum, de vele sportaccommodaties of het treinstation. 

Uit beide categorieën blijkt de trots van respondenten als het gaat 

om hun gemeente. 

De meest genoemde fysieke locaties zijn De Vier Margrieten en het 

vliegveld. De volledige lijst met gegeven antwoorden is te vinden in 

de bijlage. 
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Welke van de onderstaande kenmerken vindt u bij onze inwoners passen?

Op de vraag welke kenmerken het beste passen bij de inwoners van gemeente Gilze en Rijen, heeft ruim een derde 

(35%) van de respondenten betrokken geantwoord. Dit kenmerk wordt gevolgd door rustig (29%). Het kenmerk 

hecht is het minst gekozen (16%). 
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Context | kenmerken inwoners
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Een ruime meerderheid (63%) geeft aan dat de burgemeester in geval van dreigend gevaar hard moet optreden. Als 

het gaat om calamiteiten, geeft een kleine meerderheid (55%) aan de burgemeester het liefst te zien optreden als 

stevige handhaver. 

In de weergave hieronder geeft het roze bolletje de gemiddelde mening van alle respondenten weer. Met behulp van 

de groene balkjes kunt u zien hoeveel spreiding er is in de gegeven antwoorden. 
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Uitdagingen | dreigend gevaar & calamiteiten
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Ik weet de burgemeester te 

vinden wanneer ik hem of 

haar nodig heb

Inwoners staan graag in contact met de burgemeester wanneer zij hem of haar nodig hebben. Er is gevraagd of 

respondenten de burgemeester in dat geval zelf weten te vinden of dat zij liever hebben dat de burgemeester actief 

contact met hen zoekt. Uit de resultaten blijkt verdeeldheid op dit onderwerp: 48% geeft aan de burgemeester wel te 

vinden wanneer dit nodig is, 45% ziet liever dat de burgemeester actief contact met hen opzoekt.  
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Uitdagingen | contact met inwoners
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verdedigt onze 

belangen

De meningen over de houding van de burgemeester op regionaal niveau zijn verdeeld: 43% van de respondenten 

vindt dat de burgemeester vooral de belangen van de inwoners van Gilze en Rijen moet verdedigen. 46% vindt dat 

de burgemeester vooral op zoek moet gaan naar nieuwe samenwerkingen. 

Met oog op uitdagingen, geeft bijna de helft van de respondenten (48%) aan dat de burgemeester zich moet richten 

op uitdagingen van de toekomst. 32% van de respondenten vindt dat de burgemeester zich moet richten op 

uitdagingen van nu. 
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De drie belangrijkste eigenschappen voor de nieuwe burgemeester zijn volgens de respondenten: daadkrachtig 

(61%), betrokken (56%) en integer (44%). De eigenschappen communicatief (28%), toegankelijk (32%) en oprecht 

(35%) zijn het minst vaak gekozen. 
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Op de vraag hoe de burgemeester te werk moet gaan bij het uitvoeren van taken, wordt door respondenten 

respectievelijk genoemd: boven de partijen staan (62%), transparant werken (59%), draagvlak organiseren (57%) en 

zichtbaar zijn (57%). Er is dus geen eenduidige voorkeur te zien voor één van de werkwijzen.  
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Respondenten geven aan dat het netwerk van de nieuwe burgemeester vooral moet liggen in de regio (44%) of de

samenleving (42%). Hierover zijn zij zeer uitgesproken. Eerder zagen we dat respondenten verdeeld waren met 

betrekking tot de houding van de burgemeester in de regio. De antwoorden op deze vraag kunnen impliceren dat 

een burgemeester die nieuwe samenwerkingen zoekt, dit bij voorkeur doet in de samenleving. 
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Tot slot is aan respondenten gevraagd in hoeverre zij positief of negatief staan tegenover specifieke kenmerken van 

de nieuwe burgemeester. Inwoners zijn (zeer) uitgesproken over het feit dat de nieuwe burgemeester Brabant goed 

moet kennen en over de nodige humor dient te beschikken. Respectievelijk 92% en 79% van de respondenten geeft 

aan positief tegenover deze kenmerken te staan. Of de nieuwe burgemeester actief moet zijn op sociale media, is 

geen eenduidig antwoord op gegeven: 36% vindt dit wenselijk terwijl 25% dit juist onwenselijk vindt. 

Onze nieuwe burgemeester

2%

25%

3%

6%

38%

18%

92%

36%

79%

kent Brabant goed

is actief op sociale media

heeft humor

Negatief Neutraal Positief

Overige kenmerken



Onderzoeksverantwoording



De resultaten in dit rapport zijn een weergave van de 

antwoorden van 275 respondenten die hebben 

deelgenomen aan de inwonersconsultatie. De resultaten 

zijn daarmee indicatief. Inwoners konden in de periode 

van 12 t/m 26 augustus de online vragenlijst invullen via 

www.BurgemeesterGilzeenRijen.nl. De gemeente Gilze 

en Rijen heeft via haar eigen kanalen aandacht gevraagd 

voor het onderzoek. 

Door middel van verschillende verificatiemethoden is 

ervoor gezorgd dat alleen invullers uit de gemeente Gilze 

en Rijen zijn mee genomen in de analyse en eventuele 

dubbele invullers uit de resultaten zijn verwijderd. 

ONDERZOEKSVERANTWOORDING UITGEVOERD DOOR CITISENS

Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek 

directer te bevragen, te verbinden. Merk jij dat ook? Dat 

is wat Citisens biedt. 

Wij organiseren betrokkenheid. Met een veelzijdig team 

staan we voor je klaar: ervaren onderzoekers, data-

analisten en campagnespecialisten.

www.citisens.nl // @citisens_nl

Citisens | door Necker van Naem

Goeman Borgesiuslaan 77

3515 ET Utrecht - 0343 820 380
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http://www.burgemeestergilzeenrijen.nl/
http://www.citisens.nl/

