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Fries wil best meer
betrokken zijn
•

Onderzoek: twee derde wil tijd
steken in leefomgeving

Leeuwarden | 74 procent van de ondervraagde Friezen heeft nog nooit
van de omgevingsvisie of omgevingswet gehoord die in 2019 ingaat. Wel
wil 83 procent graag betrokken worden bij ontwikkelingen in hun directe omgeving: de wijk of buurt.
Dat blijkt uit onderzoek van het
Fries Sociaal Planbureau, onder 2416
panelleden, naar de betrokkenheid
van Friezen bij hun omgeving. Vanwege de invoering van de nieuwe omgevingswet moeten provinciale en
gemeentelijke besturen een omgevingsvisie opstellen die betrekking
heeft op de gehele leefomgeving. In
dat beleidsstuk wordt vastgelegd hoe
de besturen zaken als landbouw,
bouw, leefbaarheid, en toerisme willen aanpakken. De provincie en
meerdere Friese gemeenten betrekken burgers hierbij.
Uitgedrukt in een rapportcijfer geven deelnemers aan het onderzoek
een 5,8 aan de mate waarin zij zich

betrokken voelen bij de inrichting
van hun leefomgeving. Twee derde
geeft een zes of hoger. Vooral jongere
deelnemers geven een onvoldoende.
65-plussers geven gemiddeld een 6,3.
De wens om meer betrokken te
worden is het grootst bij de inrichting van de directe omgeving: 83 procent. 70 procent wil graag betrokken
worden bij ontwikkelingen binnen
de gemeente, bij provinciebrede zaken is dat 51 procent.
Hoe actiever de gevraagde inzet,
hoe minder animo. Zo zijn er meer
mensen die willen meedenken of adviseren bij plannen, dan dat zij zelf
met een eigen plan willen komen.
Onder lageropgeleiden is het deel dat
niet actief betrokken wil worden zes
keer zo groot als bij hogeropgeleiden.
Twee derde van de deelnemers wil
wel tijd steken in verbetering van de
leefomgeving, maar ruim een derde
daarvan weet niet hoe een eigen initiatief op te zetten. Onder lageropgeleiden is dit 50 procent, bij hogeropgeleiden 32 procent. Bijna 60 procent
van de hogeropgeleiden zegt wel een
idee te hebben, maar het ook niet
precies te weten.

