Bijlage 2
Resultaat meningspeiling Inwoners

1.

Betrokken
Kan zich inleven in situaties, luistert en erkent gevoelens en behoeften van anderen.
53.6%

2.

Omgevingsbewust
Kent de belangen in en buiten de regio en weet deze te benutten voor de gemeente Beuningen.
48.4%

3.

Daadkrachtig
Signaleert kansen, neemt het voortouw, en zorgt voor snel optreden als de situatie daarom
vraagt.
34%

4.

Besluitvaardig
Weegt verschillende belangen tegen elkaar af en neemt beslissingen.
20.9%

5.

Doelgericht
Geeft inzicht in voortgang van processen en stuurt op doelen en prioriteiten.
18.3%

6.

Vasthoudend
Straalt enthousiasme en kracht uit, brengt dit op anderen over en houdt koers ondanks tegenslag.
58.2%

7.

Communicatief
Vertaalt ideeën en feiten in begrijpelijke taal en kan met diverse mensen met verschillende
achtergronden contact maken.
34.6%

8.

Bestuurlijk sensitief
Voorziet tijdig risico’s en kansen voor de gemeente, zijn medebestuurders en voor zichzelf.
24.8%

9.

Coachend
Stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van anderen en creëert ruimte voor anderen zodat zij
prestaties kunnen verbeteren.
17%

10. Onderhandelingsvaardig
Verbindt belangen en standpunten en komt tot gedragen oplossingen.
41.2%

120 reacties digitaal en 33 reacties schriftelijk
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Algemene gegevens respondenten:
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Weurt= 11, 6 %
Beuningen= 72,9 %
Ewijk = 10,3 %
Winsen = 5, 2 %

Aantal reacties per leeftijdscategorie:
0 – 20 jaar

5

20 – 40 jaar

29

40 – 60 jaar

65

60 – 80 jaar

56

Opmerkingen van inwoners

Heeft inzicht in de LHBTI-problematiek en aanspreekvormen door ambtenaren van de
gemeente. Is bereid meer aandacht te besteden aan LHBTI-beleid, daar dit nu nog veel te
weinig gebeurd. (over de volgende vraag: er bestaat meer dan alleen man en vrouw. De
gemeente zou minder binair te werk moeten gaan.).
Kan boven de politiek uitstijgen en durft soms tegen partijbelang in een beslissing te forceren
als dat beter is voor de gemeente en haar inwoners.
Benaderbaar.
Daadkracht.
Moet integer zijn en streven naar het beste voor de gemeente op welk terrein dan ook!
Politiek onafhankelijk en Iemand uit de gemeente
Staat achter zijn genomen beslissing en draagt dit ook uit, ook als het een negatief effect heeft
voor de samenleving of een deel daarvan
Sociaal en open !
maakt onderdeel uit van de gemeenschap en maakt als zodanig contact met mensen.
Heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners en handelt er ook naar. Zelfs als dit
betekent dat er moet worden gehandhaafd.
Is een vrouw.

3

Zorgt ervoor dat alle dorpen de aandacht krijgen.
Zoekt op allerlei wijze contact met de bewoners van de gemeente.
Ondersteund bij initiatieven vanuit burgers en verenigingen zoals bv de
kunstroute/universiteit van Beuningen of het lente-ommetje (bv door aanwezigheid).
Moet voor duurzaamheid zijn en dat laten meewegen in de te nemen besluiten.
Is laagdrempelig toegankelijk en zichtbaar in de gemeente.
Beweegt zich onder de inwoners en heeft luisterend oor.
Moet aandacht hebben voor minderheden en kwetsbare groepen in de gemeente.
Goede contacten met de burgers.
moet een verbinder zijn en benaderbaar voor alle inwoners.
Moet dichtbij de mensen staan.
Een mensen mens!
Benaderbaar voor inwoners.
Ik zie Daphne Bergmans wel zitten, doet het super goed nu.
Menselijk maar wel daadkrachtig.
Is toegankelijk voor de burger, laat zich veelvuldig zien bij openbare gelegenheden.
Is een Burgemeester tussen de mensen.
Zakelijke eigenschappen, hard durven onderhandelen.
Onze nieuwe burgemeester moet, net als zijn voorganger, tussen de mensen staan!
Een man/vrouw tussen de mensen.
Een burgemeester onder de mensen.
Moet tussen de mensen instaan.
Aardig.
Commissie van ARN i.v.m. toezicht en veiligheid is internationaal grootbedrijf
Tolerantie.
Heeft visie en vermijdt miskleunen zoals in het verleden met de zandwinning en wentelt de
financiële gevolgen daarvan niet af op de burgers.
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Voegt zich regelmatig onder de mensen, makkelijk benaderbaar dus niet uit de hoogte. Zorgt
voor voldoende veiligheid in de breedste zin van het woord. Zorgt voor een politiebureau in
het dorp en zichtbare politie in de straat, centrum en buitengebied. Is sociaal, breed
geïnteresseerd, is er voor mens, dier en de natuur. Speelt het liefst zelf een muziekinstrument
en heeft gevoel humor. Een graag gezien mens.
Begeeft zich regelmatig onder en tussen de inwoners van de gemeente
Communicatief vaardig en in staat te luisteren naar anderen
Mark van Loveren.
Investeert in woon en adresfraude.
Moet gewoon ook een “ mensenmens “ zijn, makkelijk benaderbaar en transparant.
Staat boven de partijen.
Vooral een mensen/ mens zijn!!!!
Is flexibel.
Moet Goede burgervader/burgermoeder ipv -meester zijn, het zandvervoerprobleem oplossen
zonder dat de zwakste schakel: nl de burgers er last van hebben. Eerlijkheid en openheid staan
voorop.
We zoeken een burgemeester die doet wat er wordt afgesproken, die de diensten van de
gemeente 100% gaat digitaliseren, die het aantal FTE's op het gemeentehuis drastisch gaat
verminderen en die WMO budget besteedt waarvoor zij bedoeld is.
Moet een mensenmens zijn.
Heeft oog voor minderheden.
Goede financiële kennis.
Fietst wekelijks door de 4 kernen, komt bij inwoners op de koffie, neemt deel aan activiteiten,
zodat hij/zij weet wat er leeft onder de inwoners.
Zich bij regelmaat laat zien in de kerkdorpen. Zodat hij/zij ziet hoe de dorpen buiten het dorp
Beuningen erbij ligt en wat er leeft.
Zorgt voor lastenvermindering per inwoner van Beuningen (financiën bewaken).
Geeft ondernemers de ruimte/steun.
Openheid en betrokkenheid!
Ben al lang blij als de nieuwe burgemeester de drie aangekruiste eigenschappen zich eigen
kan maken.
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Te algemene punten. Voor de drie kleiner kernen vooral de leefbaarheid verbeteren.
(ver)binder die boven de partijen/dorpspolitiek staat.
Houdt rekening met ouderen die slecht ter been zijn. Een duidelijk omlijnd fietspad van het
ene plein naar het andere plein zie: Wijchen en Dieren. Daar kan het wel.
Functie als burgervader. Luister naar inwoners en handelt daarmee.
Mag een dame zijn. Heb jaren man als dokter gehad, nu gekozen voor een vrouwelijke arts.
Geen spijt van. Heel ander inzicht.
Moet Daphne Bergmans heten.
Een verbinder: voorkeur voor een vrouw!
Tussen de mensen staan in alle vier de dorpen en er zijn als daarom wordt gevraagd.
Zou ook eens op de koffie moeten gaan bij inwoners, zoals T. de Graaff van Nijmegen eens
per maand deed. Dit verbindt gemeente, ambt en burgers.
Doorzettingsvermogen.
De huidige burgemeester is een tof mensenmens en mag wat mij betreft blijven! (Moet ze wel
willen en…..solliciteren)
Moet tussen de mensen staan maar al nodig erboven.
Oversteek Wilhelminalaan veel onnodige varianten. Gewoon 5-km borden voor. Het verkeer
met oversteken kost had veel geld bespaard. Maak bekend hoeveel dat heeft gekost.
Mag ook een vrouw zijn.
Affiniteit hebben met het ouderen-beleid.
Ziet veranderingen/veranderen als een uitdaging. Stelt realistische doelen en creëert draagvlak
Maakt echt contact met mensen en heeft het vermogen om over eigen (gemeente) grenzen
heen te kijken.
Het houden van toezicht op noodzakelijke financiële uitgiften doch besteden aan
daadwerkelijk behoeftige projecten/instanties.
Moet als burgervader aanspreekbaar en toegankelijk zijn!
Graag een vrouw.
Geen eigenschap maar een mening: liefst een Van Eert 2.
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