Aan: alle deelnemers aan het draagvlakonderzoek ‘Huis van Eemnes,
Eemnes, 2 mei 2018

Geachte inwoner van Eemnes,
Graag vragen wij u mee te werken aan een draagvlakonderzoek van de gemeente over het Huis van
Eemnes. U bent een van de inwoners van Eemnes die geselecteerd is om aan dit onderzoek mee te
doen. Dit onderzoek vindt plaats omdat de nieuwe gemeenteraad een motie heeft aangenomen
om de informatievoorziening en de betrokkenheid van de inwoners ten aanzien van het
voorgenomen nieuwe huis van Eemnes te verbeteren.
Op 21 mei is de uitslag van het onderzoek bekend. Op 28 mei wordt de uitslag van het onderzoek
tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering besproken. Dan wordt ook een besluit genomen
over de nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel.
Bijlagen
De vragenlijst en retourenvelop vindt u als bijlagen van deze brief. Ook hebben wij een informatie‐
blad bijgevoegd om u te helpen bij het invullen van de vragenlijst. Wij raden u aan dit blad goed te
lezen voordat u de vragenlijst invult.
Invullen van vragenlijst
De vragenlijst kunt u op papier invullen en terugsturen met de bijgevoegde retourenvelop. Ook
kunt u de vragenlijst invullen op internet. Hieronder vindt u de precieze instructies voor het invullen
van de vragenlijst.
Onderzoeksbureau en helpdesk
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs. Als u
technische vragen heeft over het invullen van de vragenlijst, kunt u terecht bij de helpdesk van het
onderzoeksbureau via helpdesk@enneus.nl. Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 kunt u bellen
met 050 – 205 30 48.
Wij waarderen uw medewerking aan dit onderzoek zeer.
Met hartelijke groet,
namens het College van burgemeester en wethouders

R. van Benthem RA
burgemeester
De BEL Combinatie verzorgt de gemeentelijke dienstverlening voor Blaricum, Eemnes en Laren.

Instructies om de vragenlijst in te vullen
Online invullen
Online invullen gaat gemakkelijk en snel via de onderstaande website. Door uw persoonlijke code
in te voeren, start u de vragenlijst direct.
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De papieren vragenlijst invullen
Uw persoonlijke inlogcode is:
U kunt ook de bijgesloten papieren vragenlijst invullen. Deze kunt u zonder postzegel
terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.
Privacy
De papieren vragenlijst invullen
Het onderzoeksbureau draagt zorg voor strikt vertrouwelijke behandeling van alle gegevens en
U kunt ook de bijgesloten papieren vragenlijst invullen. Deze kunt u zonder postzegel
het waarborgen van uw privacy. De antwoorden die u geeft zijn in de terugkoppeling richting de
terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.
gemeente niet te herleiden naar uw huishouden of u als persoon.
Privacy
Tot slot enkele belangrijke aandachtspunten:
Het onderzoeksbureau draagt zorg voor strikt vertrouwelijke behandeling van alle gegevens en
waarborgen
van slechts
uw privacy.
antwoorden
u geeft
zijnreageert,
in de terugkoppeling
hetVul
de vragenlijst
één De
keer
in. Wanneerdie
u twee
keer
bijvoorbeeldrichting
via de de
gemeente
te herleiden
naar uwEnneüs
huishouden
als persoon.
websiteniet
én schriftelijk,
gebruikt
alleenof
deueerst
ontvangen antwoorden.
 De vragenlijsten zijn strikt persoonlijk. Het is niet de bedoeling deze door iemand anders in te
Tot slot enkele belangrijke aandachtspunten:
laten vullen.
 Vul de vragenlijst slechts één keer in. Wanneer u twee keer reageert, bijvoorbeeld via de
website én schriftelijk, gebruikt Enneüs alleen de eerst ontvangen antwoorden.
 De vragenlijsten zijn strikt persoonlijk. Het is niet de bedoeling deze door iemand anders in te
laten vullen.

Pagina 2 van 4
De BEL Combinatie verzorgt de gemeentelijke dienstverlening voor Blaricum, Eemnes en Laren.

VINSTRUCTIE
ragenlijst
INSTRUCTIE
V










Lees het informatieblad
INSTRUCTIE
Lees het
informatieblad
Kruis
bij elke
vraag één hokje aan. Vragen waar onterecht meerdere vakjes zijn
Kruis bij elkeworden
vraag één
aan. Vragen waar onterecht meerdere vakjes zijn
aangekruist
niethokje
meegenomen.
Lees
het
informatieblad
aangekruist
worden niet
Heeft
u per ongeluk
een meegenomen.
kruisje in een verkeerd hokje gezet? Zet dan haakjes om het
Kruis
bij
elke
vraag
één
hokje
aan.in
Vragen
waarjuiste
onterecht
meerdere
vakjes
zijn om het
Heeft
u
per
ongeluk
een
kruisje
een
verkeerd
hokje
haakjes
verkeerd aangekruiste hokje:
()
en
kruis
het
hokjegezet?
aan. Zet dan
aangekruist
worden
niet
meegenomen.
verkeerd
aangekruiste
hokje:
() en
kruis het juiste
hokje aan.
Bij
de vragen
wordt uw
eventuele
argumentatie
gevraagd.
Wat u daar invult dient ter
Heeft
u
per
ongeluk
een
kruisje
in
een
verkeerd
hokje
gezet?
daninvult
haakjes
om
het
Bij de vragen
wordt
uw eventuele
argumentatie wordt
gevraagd.
Wat
uZet
daar
dient
ter
informatie
voor
de gemeente.
De argumentatie
niet
meegewogen
en kan
niet
verkeerd
aangekruiste
hokje: ()
en
kruis het juiste
hokje
informatie
voor de
De
argumentatie
wordt
nietaan.
meegewogen en kan niet
gebruikt
worden
alsgemeente.
alternatief
antwoord.
Bij
de
vragen
wordt
uw
eventuele
argumentatie
gevraagd.
Wat
u daar invult dient ter
gebruikt worden als alternatief antwoord.
informatie voor de gemeente. De argumentatie wordt niet meegewogen en kan niet
HUIS VAN EEMNES
gebruikt worden als alternatief antwoord.

HUIS VAN EEMNES

1. Bent u voor of tegen het idee van een Huis van Eemnes als centrale
HUIS
VAN
EEMNES
1. ontmoetingsplaats
Bent u voor of tegen
heteen
idee
van
eenbibliotheek
Huis van Eemnes
als centrale
met
sporthal,
en zalencomplex?

ontmoetingsplaats
met een sporthal, bibliotheek en zalencomplex?
 Tegen
1. Bent
u voor of tegen het idee van een Huis van Eemnes als centrale
 Voor
Tegen

ontmoetingsplaats
met een sporthal, bibliotheek en zalencomplex?
 Voor
Eventuele argumentatie: …..

Tegen argumentatie: …..
Eventuele
 Voor

Eventuele
argumentatie:
u voor
of tegen de…..nieuwbouw van het Huis van Eemnes op de locatie
2. Bent
Bent u voor of tegen de nieuwbouw van het Huis van Eemnes op de locatie
2. Noordersingel?

Noordersingel?
 Tegen
u voor of tegen de nieuwbouw van het Huis van Eemnes op de locatie
2. Bent
 Voor
Tegen

Noordersingel?
 Voor
Eventuele argumentatie……

Tegen argumentatie……
Eventuele
 Voor

Eventuele
argumentatie……
de gemeente
stoppen of doorgaan met de ontwikkeling van het Huis
3. Moet
Moet
de
gemeente
stoppen of doorgaan
metdat
destoppen
ontwikkeling van het Huis
3. van
Eemnes aan de Noordersingel,
wetende

van Eemnes
de Noordersingel,
wetende dat stoppen
minimaal
2,5aan
miljoen
euro kost?

de gemeente
stoppen
of doorgaan met de ontwikkeling van het Huis
3. Moet
minimaal
2,5 miljoen
euro kost?
 Stoppen
van
 Eemnes
Stoppen aan de Noordersingel, wetende dat stoppen

Doorgaan
minimaal
2,5 miljoen euro kost?
 Doorgaan
Eventuele argumentatie ……

Stoppen
Eventuele
argumentatie ……
 Doorgaan

Eventuele argumentatie ……
De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina
De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina
De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina
Persoonlijke code :
Persoonlijke code :
<TOKEN>
Persoonlijke code :
Pagina 3 van 4
<TOKEN> Pagina 3 van 4
Pagina 3 van 4

4. Wat is uw leeftijd?
 18 tot en met 29
 30 tot en met 39
 40 tot en met 54
 55 tot en met 64
 65 tot en met 74
 75 jaar en ouder

5. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
 Anders

6 Wat wilt u ons verder meegeven
…………………………..

Wilt u de vragenlijst uiterlijk 14 mei versturen
in de bijgevoegde envelop?

Namens de gemeente Eemnes,
hartelijk dank voor uw deelname!
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