Enkele punten uit de Burgerpeiling 2017 (BiZ)
Meer dan 1/4 van de inwoners van Zeist vindt dat er te hard wordt gereden en
ongeveer de helft is (on)tevreden over de mate waarin ze door de gemeente worden
betrokken. Dit zijn enkele uitkomsten uit de Burgerpeiling die de gemeente vorig
najaar voor de tweede keer heeft gehouden.
Ongeveer de helft van de buurtbewoners is ontevreden over de mate waarin ze door
de gemeente worden betrokken, de mate waarin de gemeente luistert naar de
mening van haar burgers (33%) en de mate waarin de gemeente burgers betrekt bij
haar plannen, activiteiten en voorzieningen (36%).
Meer dan 1/4 van de inwoners vindt dat er te hard wordt gereden, 18% ergert zich
aan rommel op straat, 9% aan geluidsoverlast van verkeer en 8% aan agressief
rijgedrag.
Zeistenaren zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen en het
onderhoud in de buurt. Desondanks is men iets minder tevreden dan in 2015. 2 op
de 3 beoordelen het onderhoud van de openbare ruimte met minimaal een 7.
Gevraagd naar wat beter kan, vindt men vooral dat de gemeente trottoirs en straten
beter moet onderhouden. Eén op de vier Zeistenaren is ontevreden over de
parkeergelegenheid (29%) en over de mate waarin de buurt schoon wordt
gehouden (23%).
3/4 voelt zich thuis in hun buurt en bijna 1/3 voelt zich betrokken bij de buurt. De
inwoners van Vollenhove zijn het minst tevreden over hun woonomgeving.
3/4 beschikt over voldoende sociale contacten. Bijna 50% is actief als vrijwilliger.
3/4 van de inwoners heeft in het afgelopen jaar tenminste één sport beoefend. 52%
doet dat alleen.
Meer dan 50% heeft nog nooit van het wijkteam gehoord en 8 op de 10 nog nooit
van het sociaal team.
Bijna 4 op de 10 volgt het lokale nieuws. 87% van hen doet dat via de Nieuwsbode
(87%) en de Stadspers (70%). 67% volgt RondZeist (in de Nieuwsbode). 34%
gebruikt Facebook om het lokale nieuws te volgen.
57% van de inwoners is hoger opgeleid, 2/3 woont in een koophuis en meer dan
2/3 komt gemakkelijk rond, 20% komt onvoldoende rond.

