
In april hebben wij een enquête gehouden over wat u vindt 
van de lokale democratie in de gemeente Asten. Deze 
enquête, de Quick scan lokale democratie, vormt een onder-
deel van het programma Vitale democratie in Asten waarin 
we werken aan de cultuur verandering zoals opgenomen in 
de Toekomstagenda Asten 2030. 

Met de scan is een ‘foto’ gemaakt van onze huidige lokale 
democratie. Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren 
beantwoordden online vragen over bijvoorbeeld omgaan met 
maatschappelijke initiatieven, burgerparticipatie, samenwer-
king tussen inwoners en de gemeente, verbeterprioriteiten etc. 

Het eindrapport is nu bekend. De uitkomsten, opmerkelijke 
resultaten en verbetertips geven een basis om met elkaar in 
gesprek te gaan. 

Over hoe wij dat gaan invullen samen met u, komen wij 
graag bij u terug.

Wij zijn verheugd over de hoge respons, zowel vanuit de 
digitale enquête en van de reacties die wij ontvingen tijdens 
onze publieksactie op 6 april j.l.
Daarvoor onze hartelijke dank. We hebben veel input ont-
vangen waar we samen mee aan de slag kunnen!

Meer weten? Kijk dan op www.asten.nl/quickscan. Hier vindt 
u het volledige rapport. Heeft u verder vragen of ideeën, dan 
kunt u altijd een e-mail sturen aan de programmamanager 
m.feijen@asten.nl. 

Burgemeester Hubert Vos
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Waar kan het beter?
•   Beter faciliteren van inwoners die maatschappelijk actief willen zijn, bijvoorbeeld bij burgerinitiatieven.
•   Beter betrekken van ondervertegenwoordigde inwoners, bijvoorbeeld jongeren.
•   Een meer open en luisterende houding vanuit de gemeente, bijvoorbeeld nagaan of inwoners tevreden zijn met verloop 

en uitkomst van besluitvorming.
•   De meerderheid van de inwoners voelt zich voldoende/goed vertegenwoordigd door de gemeenteraad, maar er is zeker 

ruimte voor verbetering.
•   De Toekomstagenda Asten 2030 is nog onvoldoende bekend bij de inwoners.

In het totaalbeeld per groep valt op dat alle groepen in de ge-
meente Asten positiever zijn over de lokale democratie dan in de 
referentiegemeenten. 

Uitkomsten in één oogopslag
De gemeente Asten scoort met alle thema’s rondom het 
gemiddelde van de deelnemende gemeenten uit de pilot (de 
referentie). Er zijn geen opvallende positieve of negatieve 
punten. 

Respons
•   Respons digitale enquête: 263 inwoners, 18 raads- en commissieleden, 4 collegeleden, 103 ambtenaren.
•  Respons publieksactie: 185 korte interviews met inwoners.


