GEMEENTE LELYSTAD BELOONT LID LELYSTADSPANEL MET € 250,- AAN CADEAUBONNEN
Wethouder Willem de Jager heeft Robbert van der Zwan beloond met € 250,- aan cadeaubonnen
voor zijn inzet het afgelopen jaar als lid van het LelyStadsPanel. De leden van dit panel vullen
regelmatig enquêtes in zodat de gemeente weet hoe burgers denken over belangrijke
gemeentelijke beleidsonderwerpen.
“Het is belangrijk dat bewoners meedoen aan de enquêtes, zodat wij inzicht krijgen in wat bewoners
vinden van het gemeentelijk beleid”, aldus wethouder Willem de Jager. Robbert van der Zwan die sinds
2004 in Lelystad woont en deelneemt aan het Lelystadpanel sinds 2005 gaf aan het leuk en nuttig te
vinden via de enquêtes iets te mogen zeggen over zaken die spelen in de stad. Hij blijft dan ook zeker
deelnemen aan het Lelystadpanel.
Het LelyStadsPanel is, vergeleken met panels in andere gemeenten, erg betrokken. De respons op de
enquêtes was in 2009 hoog (gemiddeld ruim 75%). Driekwart van de panelleden zijn „digitale leden‟: zij
vullen de vragenlijsten via het Internet in. De overige leden ontvangen een schriftelijke versie.
Op dit moment heeft het LelyStadsPanel 1.703 leden. Voor de representativiteit van de onderzoeken is
continue verversing in de samenstelling van het panel erg belangrijk. Daarom zullen ook in 2010 weer
nieuwe leden worden geworven. Digitaal aanmelden kan via www.lelystadspanel.nl.
Onderzoeken in 2009
Jaarlijks worden er maximaal zes onderzoeken onder het LelyStadsPanel gehouden. Afgelopen jaar
kregen panelleden vragen voorgelegd over onder andere de leefbaarheid en veiligheid, maar ook over de
(digitale) dienstverlening van de gemeente. Verder werd onderzoek gedaan naar het imago van de
gemeenteraad.
Publicatie onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaten worden in het gemeentelijk Stadsbulletin gepubliceerd en kunnen ook worden
nagelezen op de gemeentelijke website (www.os.lelystad.nl). Wie geen internet heeft kan een gedrukt
exemplaar ophalen op de Waterwijzer (Maerlant 1-9).

Noot voor de redactie: Bijgaand ontvangt u een foto van wethouder De Jager met de prijswinnaar van
de „eindejaarsbon‟ de heer Robbert van der Zwan. Deze foto kunt u vrij van rechten bij publicatie van dit
persbericht plaatsen, o.v.v. foto door Inaxion. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij
Jolanda Kramer van de afdeling Communicatie, tel. 0320 – 278901.
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