1. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben samen een toekomstvisie voor de
Leidse regio opgesteld.
Wist u dat vóórdat u een uitnodiging ontving om met deze enquête mee te doen?
Ja
Nee

[Hoofdsectie].[3].[Voelt u zich betrokken bij uw eigen wijk of buurt? ]

2. Hoe heeft u over de regionale toekomstvisie gehoord?
Uit de krant
Uit sociale media
Van horen zeggen
Anders, namelijk

3. Voelt u zich betrokken bij uw eigen wijk of buurt?
Zeer betrokken
Betrokken
Matig betrokken
Niet betrokken
Geen mening
4. Voelt u zich betrokken bij de gemeenten van de Leidse regio (inclusief uw eigen gemeente)?
Zeer
betrokken

Matig
betrokken

Betrokken

Niet
betrokken

Geen mening

Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
5. Voelt u zich betrokken bij de Leidse regio als geheel?
Zeer betrokken
Betrokken
Matig betrokken
Niet betrokken
Geen mening
6. Er zijn veel aspecten die bepalen of mensen met plezier in hun gemeente wonen. We willen graag weten
welke u het belangrijkst vindt.
Wilt u de aspecten in volgorde van belang zetten? Het belangrijkste aspect bovenaan, het minst
belangrijke onderaan.
Daarvoor sleept u de aspecten (links) naar de juiste vakjes (rechts). Met 'terugzetten' kunt u opnieuw
beginnen.
1
Goede contacten met andere mensen in
mijn buurt of wijk
Een goede woning
Een prettige buurt en leefomgeving
Het aanbod van voorzieningen zoals

2

3

4

5

6

7

Het aanbod van voorzieningen zoals
sport, scholen, winkels en zorg
De nabijheid van culturele
voorzieningen en een historisch
stadscentrum
Een groene leefomgeving
Een centrale ligging in de Randstad
7. Deze vraag gaat over uw gemeentebestuur (burgemeester, wethouders en gemeenteraad).
Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Zeer
mee eens

Mee
eens

Oneens

Zeer mee
oneens

Geen
mening

Zeer mee
oneens

Geen
mening

Mijn gemeente voert haar taken goed uit
De bestuurders van mijn gemeente zijn
toegankelijk en aanspreekbaar
Mijn gemeente houdt zich aan gemaakte
afspraken
Mijn gemeente heeft voldoende aandacht voor
wijken en buurten
Mijn gemeente maakt goed gebruik van de
inzet en deskundigheid van inwoners
8. Deze vraag gaat over invloed van inwoners op beslissingen van de gemeente.
Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Zeer
mee
eens

Mee
eens

Oneens

Mijn gemeente betrekt de inwoners bij het
maken van plannen
Mijn gemeente geeft inwoners voldoende
zeggenschap over hun buurt of wijk
Projecten en initiatieven van inwoners krijgen
aandacht en ondersteuning van de gemeente
Ik denk graag mee over de (uitvoering van)
gemeentelijke plannen
9. De gemeenten in de Leidse regio willen samenwerken op zeven thema's. We willen graag weten welke u
het belangrijkst vindt.
Wilt u de thema's in volgorde van belang zetten? Het belangrijkste thema bovenaan, het minst
belangrijke onderaan.
Daarvoor sleept u de thema's (links) naar de juiste vakjes (rechts). Met 'terugzetten' kunt u opnieuw
beginnen.
1

2

3

4

5

6

Wonen en groen: voldoende betaalbare woningen
voor elke leeftijdsgroep met behoud en
verbetering van het groen
Betere bereikbaarheid van de regio en binnen de
regio voor voetgangers, fietsers, auto's en
openbaar vervoer
Duurzaamheid: vooroplopen in klimaatbeleid
Gezonde leefomgeving door het inzetten van
medische kennis
Regionale voorzieningen: goede spreiding van
voorzieningen zoals scholen, winkels, bibliotheken,
sportcomplexen en zwembaden
Verbeteren welvaart: groei van werkgelegenheid in
de regio
Iedereen telt mee: sociaal beleid waarbij iedereen
meedoet aan de samenleving
10. Elke gemeenteraad neemt besluiten voor de eigen gemeente.
Vindt u het belangrijk dat gemeenteraden ook rekening houden met de belangen van inwoners uit
andere gemeenten in de regio?
Heel belangrijk
Belangrijk
Onbelangrijk

7

Geen mening
11. De gemeenten in de Leidse regio willen beter en intensiever gaan samenwerken.
Wat is daarbij voor u belangrijk? U kunt maximaal 5 van onderstaande aspecten kiezen.
Het vermogen van mijn gemeentebestuur om huidige problemen daadkrachtig op te pakken
Zeggenschap van inwoners over hun buurt of wijk
Behoud van het eigen karakter en kwaliteit van mijn gemeente, buurt of wijk
Het vermogen van mijn gemeentebestuur om toekomstige kansen en problemen te analyseren en aan
te pakken
Goede gemeentelijke voorzieningen als zorg, welzijn, sport en cultuur
Lage lokale lasten
Invloed van mijn gemeente in Zuid-Holland, Nederland en Europa
Kwaliteit en klantvriendelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening
De invloed van inwoners op het gemeentebestuur
Goede relaties met verenigingen, instellingen en bedrijven
Anders, namelijk

Geen
12. In de komende maanden gaan de gemeenteraden afspraken maken over betere samenwerking tussen
de gemeenten in de Leidse regio.
Als u hen hierover een advies wilt geven, dan kunt u dat hieronder opschrijven.

13. Wilt u uw gemeenteraad helpen door vaker een vragenlijst in te vullen? Dat stellen we zeer op prijs.
U kunt daarvoor hieronder uw e-mailadres noteren. We zullen wij u dan dit jaar maximaal vier keer
uitnodigen om een nieuwe vragenlijst in te vullen.
Ja, mijn e-mailadres is:

Nee

We willen nu nog een paar vragen stellen over uzelf.
De antwoorden worden (vertrouwelijk) gebruikt om te kijken of de mensen die de enquête hebben ingevuld een
afspiegeling zijn van alle inwoners van de Leidse regio.
1. Bent u een man of een vrouw?
Man
Vrouw
2. Wat is uw leeftijd?

3. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?
Universiteit of hogeschool (of vergelijkbaar)
Vwo, havo of mbo (of vergelijkbaar)
Mavo, lbo, basisschool (of vergelijkbaar)
4. Hoe is uw huishouden samengesteld?
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden, zonder kinderen
Meerpersoonshuishouden, met kinderen
5. In welke gemeente woont u?
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude

