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Inwonersenquête: voorlopige resultaten 

• Veldwerk van vrijdag 5 april t/m woensdag 24 april

• 548 respondenten
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Wat vindt u belangrijk als het gaat om de nieuwe 
burgemeester van Altena? U kunt minimaal 3 en maximaal 5 kenmerken kiezen

❑ Kan zich inleven in de cultuur en waarden van Altena en voelt 

zich betrokken bij de streek 

❑ Heeft aantoonbaar ervaring in crisissituaties

❑ Heeft een frisse blik en komt met nieuwe ideeën

❑ Kan zowel zichzelf als situaties - met humor – relativeren

❑ Kijkt liever vooruit dan achteruit

❑ Staat tussen de mensen en is er wanneer er iets aan de hand is 

❑ Durft knopen door te hakken in moeilijke situaties

❑ Gaat zo nodig de barricades op voor inwoners van Altena

❑ Is een goede ambassadeur voor Altena en zet het gebied op de 

kaart

❑ Straalt (een natuurlijke) autoriteit uit

❑ Heeft goede contacten binnen de regio, de provincie Noord-

Brabant en in Den Haag en weet daardoor nieuwe kansen voor 

Altena te scheppen 

❑ Gaat gemakkelijk met allerlei mensen om en is regelmatig in de 

dorpen

❑ Heeft ruime bestuurlijke en politieke ervaring

❑ Kan zich goed inleven in anderen en belangen combineren en 

afwegen

❑ Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten

❑ Stelt belangrijke  maatschappelijke onderwerpen waar de 

gemeente voor staat aan de orde

❑ Anders, namelijk___________________________________



Belangrijkste eigenschappen volgens inwoners
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Rangorde in belangrijkste eigenschappen

voorlopige resultaten 

6%

7%

8%

14%

12%

7%

7%

8%

8%

12%

8%

8%

8%

6%

10%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Durft knopen door te hakken in moeilijke situaties

Heeft goede contacten binnen de regio, de provincie Noord-
Brabant en in Den Haag en weet daardoor nieuwe kansen voor

Altena te scheppen

Gaat gemakkelijk met allerlei mensen om en is regelmatig in de
dorpen

Kan zich inleven in de cultuur en waarden van Altena en voelt
zich betrokken bij de streek

Staat tussen de mensen en is er wanneer er iets aan de hand is

Plek 1 Plek 2 Plek 3



En nu?

• Definitieve analyse inwonersenquête

• Analyseren input vanuit straatgesprekken, Altenaposters 
en ontbijtsessie

• Advies Jongerenraad Going4Altena

• Advies vanuit partners openbare orde en veiligheid

> Profielschets opstellen


