
Oldambt
De stem van de inwoners
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. In februari 2022 zijn de inwoners van Oldambt via het 
Groninger Panel gevraagd naar hun ervaringen en meningen 
over de gemeenteraadsverkiezingen, (politiek) vertrouwen en 
betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid. Wat zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor de gemeente Oldambt? Voelen inwoners 
zich vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit het met de 
betrokkenheid bij het gemeentebeleid?

Landschap & horizonvervuiling is het belangrijkste 
thema in gemeente Oldambt. Ook is het tegengaan 
van langdurige armoede voor inwoners van 
Oldambt één van de belangrijkste uitdagingen, 
terwijl dit gemiddeld in de provincie een minder 
groot thema is.

Uitdagingen

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

In gemeente Oldambt heerst een groot 
vertrouwen in de medemens. Veel 
inwoners van Oldambt maken zich zorgen 
over de scherpere tegenstellingen in de 
samenleving. Wel valt op dat er slechts 
een heel klein percentage is dat zich 
vertegenwoordigd voelt door de politiek. 
Dat percentage ligt in de gemeente zelfs 
lager dan gemiddeld in de provincie. 

(Politiek) vertrouwen3

1

Ik ben het 
(helemaal) met
de stelling eens

In alle leeftijdsgroepen geeft 
een opvallend hoog percentage 
aan waarschijnlijk wel, of zeker 
wel te gaan stemmen. Een klein 
percentage (0 tot 8%) geeft aan 
waarschijnlijk niet of zeker niet te 
gaan stemmen.

Stemgedrag2
Ik ga 

(waarschijnlijk) 
stemmen bij de 

gemeenteraads-
verkiezingen.

18-34 jaar

Dat weet ik nog niet

Nee, ik ga zeker niet stemmen

Nee, ik waarschijnlijk niet stemmen

Ja, ik waarschijnlijk stemmen

Ja, ik ga zeker stemmen

76%De mensen die bij mij in de buurt wonen
zijn te vertrouwen

Provincie

Gemeente

67%

74%Ik maak mij zorgen over scherpere 
tegenstellingen in de samenleving
al gevolg van de coronamaatregelen 67%

72%
De meeste mensen zijn wel te vertrouwen

56%

43%Gemeentelijke politici houden met sommige 
groepen in de samenleving geen rekening 41%

31%Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed 
op de gemeentelijke politiek 35%

24%Ik heb op dit moment vertrouwen
in dorpsbelangen/wijkraad 31%

18%Ik ben meer geinteresseerd in de 
gemeentelijke politiek dan in de landelijke 14%

17%Ik voel mij vertegenwoordigd door
de politiek 12%

Hier liggen 
op dit moment 

de grootste 
uitdagingen in 
mijn gemeente 

35-49 jaar 50-64 jaar 65-74 jaar 75 en ouder
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Landschap en/horizonvervuiling
(bijv. industrieterrein, zonneparken, 

windmolens, lichtvervuiling)

Tegengaan van (langdrugie) armoede

Winkels en voorzieningen (tegen leegstand en sluiting)
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De meeste inwoners van Oldambt (45%) hebben een 
beetje vertrouwen in de gemeente, 20% veel vertrouwen 
en 28% weinig tot helemaal geen vertrouwen. Dat is 
iets lager dan gemiddeld in de provincie Groningen, 
namelijk respectievelijk 48% (beetje), 27% (heel veel/
veel) en 21% (weinig/geen).

Opvallend veel mensen in Oldambt 
reageren neutraal op de vraag hoe 
tevreden ze zijn met het beleid van de 
gemeente. Bij de leeftijdsgroep 35 – 49 
jaar zijn meer mensen (zeer) tevreden 
dan in andere leeftijdsgroepen. Bij de 
jongste leeftijdsgroep (18 – 34 jaar) is 
er maar een groep van 13% die (zeer) 
ontevreden is over het gemeentebeleid. 
Dit is veel lager dan bij andere 
leeftijdsgroepen.  

25% 21%18-34 jaar

Weet ik niet / geen mening

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal mee eens

54%

6% 25%35-49 jaar 25% 41%

5% 13%50-64 jaar 28% 49%

65-74 jaar 49%

18%75 en ouder 13% 69%
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Weet ik niet / geen mening

Zeer ontevreden
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75 en ouder

Vertrouwen gemeente4 Ik heb (een beetje) 
vertrouwen

in mijn gemeente

Tevredenheid over beleid van de gemeente5
Hoe tevreden of 

ontevreden bent u in 
het algemeen over 
het beleid van uw 

gemeente?

In elke leeftijdscategorie wil men meer inspraak. 
Zowel jongvolwassenen als ouderen willen vaak 
meer inspraak op het beleid van de gemeente. Bij 
mensen van middelbare leeftijd (35-64 jaar) is de 
groep die het oneens is met deze stelling het grootst.  

Betrokkenheid bij 
gemeentebeleid7 De inspraak van 

inwoners op beleid 
van gemeente moet 

groter worden

In gemeente Oldambt valt op dat de meerderheid van 
de inwoners het (zeer) belangrijk vindt om mee te praten 
over plannen van de gemeente. Bij zowel laag- als 
hoogopgeleiden is dit percentage hoog. 

Belang meepraten over plannen van de gemeente6

Ik vind het 
belangrijk dat ik 
mee kan praten 
over de plannen 
van de gemeente
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