
 

Externe evaluatie gemeenteraad 1 Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek 

Concept-vragenlijst externe evaluatie Helderberaad en raadscommunicatie 
 
 
1. Als er op dit moment verkiezingen voor de gemeenteraad van Den Helder zouden worden 
gehouden, zou u dan gaan stemmen? 
� ja � ga door naar vraag 3 
� nee 
� weet ik niet � ga door naar vraag 3 
 
2. Waarom zou u niet gaan stemmen? 
……………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
3. Heeft u bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 uw stem uitgebracht? 
� ja 
� nee 
� weet niet meer 
 
4. In hoeverre bent u geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de 
gemeentelijke politiek? 
� (zeer) geïnteresseerd 
� neutraal 
� (helemaal) niet geïnteresseerd 
� weet niet/geen mening 
 
5. In hoeverre bent u geïnteresseerd in de volgende (lokale) onderwerpen? 
� onderwijs in Den Helder 
� uw woonomgeving 
� veiligheid in Den Helder 
� ontwikkelingen in het Stadshart 
� wijkgericht werken 
�  
 
6. In hoeverre heeft u belangstelling voor informatie vanuit de gemeenteraad? 
� ik ben zeer geïnteresseerd 
� ik wil er af en toe wel iets over lezen 
� daar ben ik niet in geïnteresseerd � ga door naar vraag 8 
 
7. Naar welke informatie vanuit de gemeenteraad gaat uw belangstelling dan uit? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
� gemeenteraadsbesluiten 
� standpunten / activiteiten van politieke partijen 
� agenda van commissie- en/of raadsvergaderingen 
� informatie over raadsleden 
� informatie hoe ik in contact kan treden met raadsleden 
� agenda/activiteiten van raadsleden 
� informatie hoe ik invloed kan uitoefenen op het beleid van de gemeente 
� andere informatie, namelijk ……………………………………………………………………………. 
 
8. Weet u wat de gemeenteraad voor u kan betekenen? 
� ja 
� nee 
 
9. Kent u de pagina ‘Raad & Daad’ van de gemeenteraad in het Helders Weekblad? 
� ja 
� nee � ga door naar vraag 12 
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10. Wat vindt u over het algemeen van deze informatiepagina? 
� (zeer) interessant 
� redelijk interessant 
� oninteressant 
� weet niet/geen mening 
 
11. Welke rubrieken spreken u het meest aan? Meerdere antwoorden mogelijk 
� waarover spreken zij? 
� gast van de raad 
� de buurt van… 
 
12. Kent u de gemeentelijke website www.denhelder.nl? 
� ja 
� nee � ga door naar vraag 17 
 
13. Raadpleegt u deze website wel eens? 
� ja, regelmatig 
� ja, af en toe 
� nee, (bijna) nooit  
 
14. Kunt u stukken over de gemeenteraad makkelijk vinden op deze website? 
� ja 
� nee 
� heb er nooit naar gezocht � ga door naar vraag 17 
� weet niet/geen mening 
 
15. Raadpleegt u wel eens aankondigingen of agenda’s van vergaderingen van de 
raadscommissies en de gemeenteraad op de website? 
� ja, regelmatig 
� ja, af en toe 
� nee, (bijna) nooit  
 
16. Heeft u wel eens stukken die de gemeenteraad behandelt opgezocht op de website? 
� ja, regelmatig 
� ja, af en toe 
� nee, (bijna) nooit  
 
17. Weet u dat u de raadsvergaderingen sinds de zomer rechtstreeks online via de 
gemeentelijke website kunt volgen? 
� ja, en ik heb ook al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid 
� ja, ik weet dat het kan, maar ik heb het (nog) niet gedaan 
� nee, dat wist ik niet 
 
18. Denkt u in de toekomst wel eens via internet een raadsvergadering te gaan volgen? 
� ja 
� nee 
� weet niet/geen mening 
 
19. Luistert u wel eens naar de raadsvergadering op de radio (Lokale Omroep Stichting)? 
� ja 
� nee 
 
20. Kijkt u wel eens naar de raadsvergadering op de lokale televisie? 
� ja 
� nee, ik weet dat het kan, maar ik heb het (nog) niet gedaan 
� nee, ik wist niet dat dat mogelijk was 
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Sinds 23 april is het vergadersysteem van de gemeenteraad gewijzigd. Uitleg…. 
 
21. Was u op de hoogte van het gewijzigde vergadersysteem? 
� ja 
� nee 
 
22. Weet u welke naam deze vergaderavond in het nieuwe systeem heeft gekregen? 
� nee 
� ja, namelijk ……………………………………………………………………………………. 
 
23. Heeft u sinds april 2007 in Den Helder wel eens een vergadering van de gemeenteraad of 
een raadscommissie bijgewoond? 
� ja 
� nee 
� weet niet 
 
24. Wat vond u van deze vergadering? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Als ‘Gast van de raad’ krijgen iedere maand vijf inwoners van Den Helder een kijkje in de keuken van 
de gemeenteraad. Raadsleden en griffiemedewerkers ontvangen hen samen met de burgemeester in 
het stadhuis. Zij vertellen het een en ander over het werk van de raad, geven uitleg over de gang van 
zaken tijdens de vergadering en geven een toelichting op de onderwerpen op de agenda. Een kleine 
rondleiding door het stadhuis staat ook op het programma. Vanaf de publieke tribune wordt de 
raadsvergadering bijgewoond.  
 
25. Was u bekend met dit initiatief? 
� ja 
� nee 
 
26. Zou u wel eens een raadsvergadering bij willen wonen als ‘Gast van de raad’? 
� ja, zeker 
� ja, misschien 
� nee 
� weet niet 
 
27. Kent u leden van de gemeenteraad? 
� ja, ik ken ze (bijna) allemaal 
� ja, ik ken er een paar 
� nee, ik ken (bijna) niemand 
 
28. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden wel eens contact gehad met raads- of 
commissieleden over een bepaald onderwerp? 
� ja, persoonlijk contact gehad 
� ja, via de mail 
� ja, schriftelijk 
� ja, telefonisch 
� nee, geen contact gehad 
� weet niet 
 
29. Wat was het resultaat hiervan? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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30. Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande stellingen eens bent? 
 
 eens niet eens/ oneens weet niet 
  niet oneens 
Ik heb invloed op het bestuur van de gemeente � � � � 
 
De leden van de gemeenteraad weten wat 
er leeft onder de bevolking � � � � 
 
Ik heb vertrouwen in de gemeenteraad � � � � 
 
Ik voel me niet betrokken bij de gemeenteraad � � � � 

De gemeenteraad doet iets met inbreng bewoners � � � � 

 
31. Op welke manier denkt u de meeste invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming van 
de gemeente? U mag hierbij maximaal drie antwoorden aankruisen. 
� op geen enkele manier 
� door het bijwonen van een raads- of commissievergadering 
� door in te spreken tijdens een raads- of commissievergadering 
� door mondeling of schriftelijk contact te zoeken met raadsleden 
� door mondeling of schriftelijk contact te zoeken met burgemeester of wethouders 
� door het bezoeken van wijkavonden of andere bijeenkomsten door de gemeente georganiseerd 
� door te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
� via burgerinitiatief 
� door lid te worden van een politieke partij 
� door politiek actief te worden 
� middels het indienen van een bezwaarschrift 
� door lid te worden van bv. een bewonersvereniging 
� door publiciteit te zoeken, bijvoorbeeld door ingezonden stukken in de krant of een protestactie 
� anders, namelijk…………………………………………………………………………………………. 
� weet niet/geen mening 
 
32. Heeft u wel eens overwogen om in te spreken tijdens een vergadering? 
� ja, en ik heb dat ook gedaan 
� ja, maar ik heb het niet gedaan 
� nee, maar ik weet dat het mogelijk is 
� nee, ik wist ook niet dat het mogelijk was 
 
33. Heeft u de laatste jaren meer belangstelling gekregen voor de gemeentelijke politiek? 
� ja 
� nee, hetzelfde gebleven 
� nee, minder geworden 
� weet niet/geen mening 
 
34. Wat is uw leeftijd? 
� jonger dan 18 jaar 
� 18-29 jaar 
� 30-39 jaar 
� 40-49 jaar 
� 50-59 jaar 
� 60 jaar of ouder 
 
35. Bent u een man of een vrouw? 
� man 
� vrouw 
 
36. Heeft u tenslotte nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


