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Enquête Hoefje, Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,
Bewoners van het Hoefje in Nieuwe Niedorp hadden het verzoek gedaan om betrokken te worden bij het
opstellen van de enquête welke u gehouden heeft om te peilen hoe de herinrichting van de kruising
Hoefje/Dorpsstraat wordt ervaren.
Hollands Kroon heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Burgers betrekken bij hun naaste
leefomgeving moet daar het resultaat van zijn.
1. Kunt u uitleggen waarom bewoners niet betrokken zijn bij het opstellen van deze enquête?
In eerste instantie is het verzoek afgewezen omdat het niet in de planning paste. Toen het verzoek
binnenkwam zou de enquête bijna online gaan. Later is besloten om, vanwege de vakantieperiode en
feestdagen, de enquête pas in januari online te zetten.
Een tweede maar zeker niet minder belangrijke reden is dat we qua inspraak geen onderscheid wilden
maken tussen de verschillende belanghebbenden. De enquête is bedoeld om een beeld te krijgen hoe de
herinrichting van de kruising ‘tHoefje-Dorpsstraat ervaren wordt. De enquête is breed uitgezet vanwege
het groot aantal belanghebbenden. De kruising ligt immers op een belangrijk punt in het dorp.
De enquête is gehouden onder de direct omwonenden, de rest van de inwoners en de bedrijven (ieder
met een eigen vragenlijst). Geen van deze groepen is betrokken bij het opstellen van de enquête. Het
aantal belanghebbenden was hiervoor simpelweg te groot (alle inwoners en bedrijven). We hebben er
daarom voor gekozen om één lijn te trekken en het verzoek van de direct omwonenden af te wijzen.
De enquête is moeilijk te vinden op de website van de gemeente. Op het openingsportaal is geen
verwijzing naar de enquête. Het intikken in het zoekvak van de woorden enquête of enquete, al dan niet
gekoppeld aan het woord Hoefje, geeft geen resultaat. Uiteindelijk gevonden na vele doorklikken onder
evaluatie Hoefje. Ook dit werkt het betrekken van bewoners niet in de hand waardoor de respons op deze
enquête niet groot zal zijn.
2. Waarom is er geen rechtstreekse verwijzing op de website?
Gedurende de looptijd van de evaluatie heeft het bericht op de homepage van de website gestaan. Tot 17
januari kon men de enquête invullen, hierna is het bericht verplaatst naar het archief.
http://www.hollandskroon.nl/leven/nieuws_3429/item/evaluatie-aanpassing-verkeerssituatie-kruispuntt-hoefjedorpsstraat-in-nieuwe-niedorp_26776.html#titel26776
3. Wanneer is de vernieuwde website van Hollands Kroon beschikbaar?
De nieuwe website is, als alles goed blijft verlopen, eind juni 2016 gereed.

4. Bent u bereid zolang de huidige website nog in gebruik is een directe doorverwijzing te plaatsen
bij nieuwe enquêtes?
Ja, aan een enquête wordt altijd een nieuwsbericht gehangen. Deze staat minimaal 2 weken op de
homepage en bij de nieuwsberichten.
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