Samenwerking in en met de provincie Flevoland
Provincie Flevoland grijpt de bevindingen van de Quick Scan Provinciale Democratie met beide handen aan.
Waardevolle ideeën om de samenwerking in en met de omgeving verder te verbeteren. Op naar een nog
beter samenspel!
De deelname aan de quick scan was van 25 mei t/m 17 juni 2021. Hierin ging het om vragen als: hoe worden
in de provincie besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Luistert de provincie goed naar de
mening van inwoners? Hebben inwoners voldoende invloed op hun leefomgeving?
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19% inwoners heeft zicht op wat de provincie doet.

Alle groepen:
• Weinig ruimte en ondersteuning vanuit de
provincie voor initiatiefnemers
• Samenwerking met gemeenten redelijk positief
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39%
eens

36%

ambtenaren

statenleden

eens

12%

Geef inwoners
kansen om mee te
werken aan de leefbaarheid van
hun leefomgeving of regio.

eens

inwoners
“App ontwikkelen waarin
regelmatig de mening
van de burgers wordt
gevraagd en waarin de
burgers voorstellen
kunnen opgeven.”
Een inwoner

Verbeteragenda
Aan de slag!
Najaar 2021 - Verdiepingsgesprekken met inwoners, ambtenaren, staten- en

Burgerparticipatie

collegeleden en andere samenwerkingspartners zoals ondernemers, kennis
instellingen en medeoverheden over de volgende vier verbeterpunten:

Alle groepen zijn hierover het meest kritisch.

Per 2022 - Meer communicatie
vooraf bij ontwikkeling van
Lees meer over de Flevolandse uitkomsten van de quick scan via
www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/quick-scan-provinciale-democratie
Lees meer over de scan als instrument van het programma Democratie in Actie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken via www.lokale-democratie.nl
(Verder) meepraten over de verbeteragenda? Dat kan. Mail uw naam, woonplaats en
telefoonnummer naar samenbeter@flevoland.nl. U hoort van ons.
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