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Samenvatting 
Hoe beoordelen Nijmegenaren het bestuur van de stad? Hebben ze bijvoorbeeld vertrouwen in het 
college van burgemeester en wethouders en vinden ze dat ze als kiezer invloed hebben op wat er in de 
gemeente gebeurt? De meeste Nijmegenaren hebben geen uitgesproken oordeel over dergelijke zaken. 
Als zij dat wel hebben, zijn zij vaker positief dan negatief. Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren.  
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Oordeel over het bestuur 
Veel inwoners niet uitgesproken over het besturen van de gemeente 

Veel Nijmegenaren hebben geen uitgesproken mening over het gemeentelijk bestuur; zij antwoorden 
neutraal of met ‘weet niet’ op de voorgelegde stellingen over het functioneren van het bestuur. 
Waarschijnlijk heeft dit er (onder meer) mee te maken dat niet iedereen dermate geïnteresseerd is in het 
gemeentelijk bestuur dat hierover een oordeel kan worden gevormd. Zo geeft ongeveer twee derde van de 
Nijmegenaren  aan een beperkte interesse te hebben in zaken rond de gemeenteraad, zoals samenstelling, 
besluiten en de politieke avond. 

 
Figuur 1: In hoeverre zijn mensen geïnteresseerd in de gemeenteraad (bijvoorbeeld vergaderagenda, 
besluiten, politieke avond). Bron: Media-onderzoek 2014 

 
Hebben Nijmegenaren vertrouwen in het college?  

Door de jaren heen zijn er altijd meer Nijmegenaren geweest die zeiden vertrouwen in het college van 
burgemeester en wethouders te hebben dan Nijmegenaren die dat niet  hadden. In 2015 is dat niet anders. De 
meeste Nijmegenaren zijn echter neutraal in het vertrouwen dat zij hebben in het college en een flink 
aandeel heeft hierover geen mening. 

Vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders 2013 2015 

veel vertrouwen 3% 3% 
enig vertrouwen 24% 25% 
neutraal 45% 42% 
weinig vertrouwen 7% 8% 
geen vertrouwen 2% 3% 
geen mening 19% 19% 
 
Figuur 2: Vertrouwen in het college. Bron: Burgerpeiling 2013, 2015 
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In onderstaande figuur  zijn de redenen te zien waarom men weinig of geen vertrouwen in het college heeft. 
De meest genoemde reden is dat er te weinig rekening wordt gehouden met de wensen en ideeën van 
inwoners. Mensen die aangegeven dat ze het oneens zijn met voorstellen van het college en daarbij een 
onderwerp noemen, noemen diverse zaken. Meest genoemd – door ongeveer 0,5% van de geënquêteerden – 
is de opname van vluchtelingen op Heumensoord. Dit werd in verschillende wijken genoemd; een enkele 
opmerking was afkomstig uit Brakkenstein, waar de opvanglocatie zich bevindt. Overigens waren er bij de 
start van de Burgerpeiling nog geen vluchtelingen op Heumensoord.  
 
Redenen weinig/geen vertrouwen in het college van 
burgemeester en wethouders 

2015 

weinig rekening wensen/ideeën burgers 34% 
weinig vertrouwen politiek algemeen 30% 
pakt te weinig belangrijke problemen aan 29% 
weinig vertrouwen Nijmeegse politiek 28% 
politieke kleur 27% 
gebrek aan visie/ideeën 23% 
oneens voorstellen 20% 
oneens voorstellen bepaalde onderwerpen 16% 
gebrek aan kwaliteiten 13% 
andere reden 10% 
 
Figuur 3: Redenen weinig/geen vertrouwen in het college. Bron: Burgerpeiling 2015 

 
Vinden Nijmegenaren dat de stad goed wordt bestuurd? 

Ten opzichte van 2013 oordelen Nijmegenaren in 2015 hetzelfde over het besturen van de stad. Bijna de helft 
van de Nijmegenaren heeft een neutraal oordeel over de vraag of de gemeente goed wordt bestuurd en bijna 
een kwart heeft hierover geen mening. Wanneer men wel een oordeel heeft is dit veel vaker positief dan 
negatief.  

De gemeente wordt goed bestuurd 2013 2015 
(helemaal) eens 26% 27% 
neutraal 41% 42% 
(helemaal) oneens 8% 9% 
geen mening 25% 22% 
 

Figuur 4: Oordeel over het bestuur van de gemeente. Bron: Burgerpeiling 2013, 2015 

Vinden kiezers dat ze invloed hebben op de gemeente?  

Op de vraag of kiezers vinden dat zij invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt, antwoorden 
Nijmegenaren in 2015 hetzelfde als in 2013. Wederom hebben velen geen uitgesproken mening (‘neutraal’ of 
‘geen mening’) en oordelen meer mensen positief dan negatief. Wel kent deze stelling, van alle stellingen 
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over het handelen van het bestuur, het grootste aandeel mensen met een negatief oordeel; een vijfde van de 
Nijmegenaren ervaart dat hij geen invloed heeft op wat er in de gemeente gebeurt.  

Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 2013 2015 

(helemaal) eens 27% 28% 
neutraal 30% 33% 
(helemaal) oneens 22% 21% 
geen mening 21% 18% 
 
Figuur 5: Vinden kiezers dat zij invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt. Bron: Burgerpeiling 2013, 
2015 

 
Is er genoeg aandacht voor problemen in de buurt? 

In vergelijking met 2013 zijn er in 2015 iets meer Nijmegenaren (20% tegen 18%) die vinden dat de gemeente 
te weinig aandacht heeft voor problemen in hun buurt. In vergelijking met de meeste andere stellingen over 
het handelen van het bestuur is het aandeel negatieve antwoorden wat hoger. Het aandeel positieve 
antwoorden is echter nog altijd groter (27%) dan het aandeel negatieve antwoorden en veel mensen spreken 
zich niet uit (26% oordeelt neutraal en 27% heeft geen mening).  

Vindt u dat de gemeente veel, voldoende of te weinig aandacht 
heeft voor de problemen in uw buurt 

2013 2015 

veel 2% 1% 
voldoende 26% 26% 
niet veel, niet weinig 28% 26% 
te weinig 18% 20% 
geen mening 26% 27% 
 
Figuur 6: Heeft het college voldoende aandacht voor problemen in de buurt. Bron: Burgerpeiling 2013, 2015 

 
Vertrouwen in het college; vooral het ervaren van invloed is belangrijk 

Hoe verschillen mensen van diverse leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus in het vertrouwen dat zij in het 
college van burgemeester en wethouders hebben? Voor mensen ouder dan 30 geldt dat het vertrouwen in 
het college toeneemt naarmate men hoger is opgeleid. Hoogopgeleide 55-plussers hebben het meeste 
vertrouwen in het college (35%), het minst vertrouwen hebben laagopgeleiden tussen de 30 en 55 jaar (13%). 
Voor jongeren onder de 30 jaar maakt opleiding geen verschil. Zij hebben vaker geen mening over het 
college (30%) dan 30-plussers (13%).  
De grootste verschillen in het vertrouwen dat Nijmegenaren hebben in het college, verschijnen wanneer 
wordt gekeken naar de ervaren invloed op wat er in de gemeente gebeurt; mensen die het gevoel hebben dat 
zij (veel) invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt, hebben veel vaker vertrouwen in het college 
(55%). In de groep die niet of nauwelijks invloed ervaart is dit 9%. 
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Figuur 7: Vertrouwen in het college naar ervaren mate van invloed in de gemeente.  
Bron: Burgerpeiling 2015. 
 
Naast persoonlijke kenmerken als leeftijd en opleiding kan worden gekeken naar situationele kenmerken, 
zoals financiële situatie. Het minst vertrouwen hebben mensen van wie de financiële situatie de afgelopen 
jaren verslechterde en huurders hebben wat meer vertrouwen dan kopers. Het vertrouwen in het college is 
het laagst bij Nijmegenaren met een koophuis wier financiële situatie de afgelopen twee jaar verslechterde 
(23% heeft vertrouwen in het college). Huurders met een verbeterde financiële situatie hebben het meest 
vertrouwen in het college (38%). 
 
Tot slot kan worden gekeken naar de verschillende gebieden in de stad. Zo zijn er verschillen tussen 
stadsdelen. Het minste vertrouwen in het college hebben inwoners in Dukenburg; 22% heeft (veel) 
vertrouwen in het college, 15% heeft dat niet. Ook in Nijmegen-Zuid is het aandeel inwoners met 
vertrouwen in het college relatief laag (21%). Het vertrouwen is het grootst in het Nijmegen-Centrum (34% 
veel of enig vertrouwen).  
 
Een andere manier om verschillende delen van de stad te vergelijken is door te kijken naar aandachtsgebied. 
Inwoners uit aandachtsgebieden zijn wat minder positief dan Nijmegenaren die niet in een aandachtsgebied 
wonen.  

Vertrouwen in het college van burgemeester en 
wethouders 

aandachtsgebied 
geen 

aandachtsgebied 

veel/enig vertrouwen 24% 30% 
neutraal 45% 41% 
geen/weinig vertrouwen 12% 11% 
geen mening 19% 18% 
 
Figuur 8: Vertrouwen in het college naar type woongebied. Bron: Burgerpeiling 2015. 
 
Van de Nijmegenaren die vinden dat ze (veel) invloed op de gemeente hebben, heeft 55% vertrouwen in het 
college. Onder de inwoners die geen of weinig invloed ervaren is dit 9%.  
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