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Aan de fractievoorzitters van HBB, VVD, D66, Groen Links en PvdA en de overige leden van de gemeenteraad 

Heemstede 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

 

Recentelijk werden de resultaten van het Digipanel over de Jaarwisseling bekend. Als betrokken inwoners zijn wij 

betrokken geweest  bij de totstandkoming van dit Digipanel. 

 

Het verbaast ons dat de resultaten van het Digipanel Jaarwisseling door het college als niet representatief worden 

aangemerkt. Een in onze ogen negatieve en ongefundeerde conclusie, zeker als we kijken naar de leeftijdsopbouw in 

Heemstede (zie bijlage) en de uitkomsten van eerdere Digipanels in ogenschouw nemen. Het zou meer in lijn met de 

realiteit – en zeker positiever - zijn geweest als het college nadrukkelijk had geconcludeerd dat dit Digipanel een 

mooie en waardevolle eerste aanzet zou zijn voor een toekomstig maatschappelijk debat zoals u in de 

raadsvergadering in januari opperde. Zeker nu uit de uitkomsten van het Digipanel blijkt dat 55% van de 

respondenten vóór een algeheel vuurwerkverbod in Heemstede is en 29% tegen zo’n verbod. 

 

We hebben de uitkomsten van alle voorgaande Digipanels op een rij gezet (zie bijlage). 

Niet eerder namen zoveel inwoners deel aan het Digipanel. Niet eerder was het aantal respondenten zo hoog. Niet 

eerder beantwoordden zoveel Heemstedenaren tussen de 28 en 48 jaar de vragen. Niet eerder was de response, 

verdeeld over de leeftijdscategorieën zo significant hoger, met uitzondering van de categorie 18-28 jaar die in alle 

panels vrijwel ontbreekt. In geen van de onderzoeken lukt het de gemeente klaarblijkelijk om deze categorie te 

bereiken. Het zou ons overigens niet verbazen als hetzelfde geldt voor de leeftijdscategorie 78+. Deze categorie is 

echter in het onderzoek niet apart gespecificeerd. 

  

Het college heeft bij geen van de voorgaande Digipanels geconcludeerd dat de uitkomsten niet representatief waren. 

Om de uitkomsten van dit panel over de jaarwisseling als niet representatief te kwalificeren, voelt als een klap in het 

gezicht van 1011 Heemstedenaren die de moeite hebben genomen om de vragen te beantwoorden. Ook het feit dat de 

gemeente heeft nagelaten om via de beschikbare kanalen actief naar buiten te treden met de uitkomsten van het 

Digipanel betreuren wij. Ook zijn de deelnemers aan het Digipanel niet apart over de uitkomsten geïnformeerd. De 

resultaten zijn op 3 december zonder nadere aankondiging op de gemeentelijke website geplaatst. Dit noemen wij 

geen actieve communicatie. 

 

Wij vragen u nu met klem om de handschoen op te pakken en met de uitkomsten van dit Digipanel vorm te geven aan 

het maatschappelijk debat over de Jaarwisseling en vuurwerk(overlast}, zoal u in januari hebt besproken. 

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting dan zijn wij daartoe vanzelfsprekend graag bereid. 

Met een vriendelijke groet,  

 

 

 



Uitkomsten Digipanels Gemeente Heemstede 2018 - 2020 

 

Communicatie 
Aantal uitgenodigde digipanelleden: 1115. Aantal respondenten: 823. Responsratio: 74%. 
Leeftijden  
18-28   0% 
28-48   7% 
48-68   19% 
68+   11% 
Onbekend  61%  
 

Duurzaamheid 
Aantal uitgenodigde digipanelleden: 1186. Aantal respondenten: 687. Responsratio: 58%. 
Leeftijden 
18-28   1% 
28-48   7% 
48-68   18% 
68+   15% 
Onbekend  60% 
 

Weekmarkt 
Aantal uitgenodigde digipanelleden: 1212. Aantal respondenten: 694. Responsratio: 57%. 
Leeftijden 
18-28   0% 
28-48   6% 
48-68   17% 
68+   15% 
Onbekend  61% 
 

Welstand 
Aantal uitgenodigde digipanelleden: 1199. Aantal respondenten: 618. Responsratio: 51%. 
Leeftijden 
18-28   0% 
28-48   7% 
48-68   18% 
68+   15% 
Onbekend  61% 
 

Jaarwisseling 
Aantal uitgenodigde digipanelleden: 1451. Aantal respondenten: 1011. Responsratio: 70% 
Leeftijden 
18-28   1% 
28-48   20% 
48-68   47% 
68+   31% 
Onbekend  1 % 



Leeftijdsopbouw Heemstede 
 

Bevolkingsopbouw 
Heemstede 

Digipanel 
september 2020 

15-25 2545 11% 18-28 1% 

25-45 4851 22% 28-48 20% 

45-65 7665 34% 48-68 47% 

65+ 7331 33% 68+ 31% 
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