Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van
1491
donderdag 3 maart tot en met
ingevuld
zondag 20 maart 2022. Er zijn
281 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 204 panelleden
de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een
respons van 73%. Huurders van Rochdale die niet
lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid
gekregen om via de open link de vragenlijst in
te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van Rochdale 1287 huurders hebben
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In totaal
hebben 1491 huurders deelgenomen aan het
onderzoek.

Aantal reacties per leeftijd:
18 t/m 34 jaar

68

35 t/m 49 jaar

190

50 t/m 64 jaar

Rochdale

Huurdersparticipatie

351

65 jaar en ouder

381

Onbekend

72

Rochdale vindt het belangrijk van huurders te horen waarom het fijn leven en wonen is in de buurt, maar ook wat er hier en daar
beter kan. Rochdale is ook benieuwd hoe huurders denken over participatie. Bij participatie gaat het om het meedenken over
ontwikkelingen in de straat of wijk, of in de stad als geheel. Huurders kunnen bijvoorbeeld meepraten over de renovatie van de
woning of het verzinnen van een leuk evenement voor de buurt. Willen huurders graag meedenken of doen zij dit misschien al lang?
Waar willen huurders over meedenken? En welke tips hebben huurders voor Rochdale als het gaat om participatie?

96%

25% tot 33%

van de deelnemers wil
(misschien) meedenken en/
of betrokken worden bij
plannen. Vooral bij de
volgende onderwerpen wil
men zeker betrokken
worden:

Veiligheid

van de deelnemers wil (ook)
graag betrokken worden bij
het bedenken van plannen.

67%

van de deelnemers wil
meerdere keren per jaar tot
maandelijks betrokken
worden en/of meedenken.

62%

Schoonmaak/reparaties
Renovatie of sloop/
nieuwbouw

61%
De deelnemers willen vooral
meepraten over plannen die
gaan over:

58%

Hun eigen huis

70%

De straat

van de deelnemers wil graag
geïnformeerd worden over
plannen.

De buurt/wijk

Ongeveer 50%

85%

Tips van deelnemers:

Beter en vaker
communiceren

66%
61%

van de deelnemers is nog
nooit betrokken geweest bij
plannen of voorstellen van
Rochdale. De deelnemers die
wel betrokken zijn geweest,
hebben vooral deelgenomen
in een commissie (bewoners,
huurders of buurt).

van de deelnemers wil
meedenken door (ook)
vragenlijsten in te vullen.

Tijdig informeren
via verschillende
kanalen

80%

Luisteren naar
deelnemers en
serieus nemen

Meer vragen naar
de mening van de
huurders via bijv.
vragenlijst en
bijeenkomsten

Meer informatie over het huurderspanel? Kijk op www.huurderspanelrochdale.nl. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar onderzoek@r2e.nl.

