Uitkomsten panelonderzoek

Almeerders nog niet warm voor Floriade
Van eind mei tot juli heeft de gemeente Almere een onderzoek gehouden naar de mening van
Almeerders over de Floriade. Doel was om te achterhalen welke wensen, ideeën en zorgen zij
hebben over de Floriade. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een kwalitatief en een
kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel bestond uit vier gesprekken van circa twee uur tussen in
totaal 35 inwoners van Almere. Het kwantitatieve deel was een online-onderzoek waaraan ruim
2500 mensen hebben meegedaan. De steekproef is voldoende groot om een representatief beeld
van de Almeerders te geven.
Het onderzoek leert dat iets meer dan de helft van de Almeerse bevolking kritisch staat tegenover de
Floriade. De belangrijkste zorgen zijn: gaat de Floriade niet te veel geld kosten? Gaat de Floriade niet
ten koste van het huidige groen in de stad? Levert de Floriade de stad en haar inwoners wel
voldoende op?
Informatiebehoefte
Het college van B&W van Almere neemt de resultaten van het onderzoek ter harte. Ze zien dit
onderzoek als een nulmeting. Het dient daarbij als basis voor de onderzoeken die we de komende
jaren zullen uitvoeren. Bij de verzelfstandiging van de programmaorganisatie is al vastgelegd dat de
communicatie-inspanningen geïntensiveerd gaan worden. Bij de inwoners van Almere blijkt een
behoefte aan meer informatie. Het onderzoek toon aan dat mensen die beter geïnformeerd zijn,
positiever denken over de Floriade. De gemeente zal via de lokale en regionale media de Almeerders
op de hoogte houden over het evenement en de realisatie van de Floriade woonwijk. Ook zullen er
meer informatiebijeenkomsten gehouden worden.
Vergelijking met eerder onderzoek
Hoewel de onderzoeksopzet en –vragen niet helemaal overeenkomen, is toch een voorzichtige
vergelijking te maken met het onderzoek dat Omroep Flevoland in juni 2016 heeft laten uitvoeren.
Toen wist 74% van de Almeerders dat Almere de Floriade in 2022 organiseert. Inmiddels is dat
gegroeid tot 92%. Nu is 54% negatief over de Floriade in Almere, terwijl in juni 2016 exact hetzelfde
percentage positief was. Opvallend is dat uit beide onderzoeken blijkt dat inwoners van Almere Poort
beduidend positiever zijn over de Floriade dan de inwoners uit Almere Haven.
Momentopname
Een onderzoek is altijd een momentopname. Dit onderzoek vond plaats van 29 mei tot 11 juli 2017.
In de openbare ruimte is in deze fase van de Floriade nog niets te zien. Het college verwacht in deze
context nog geen sterk draagvlak. Het is de bedoeling het panelonderzoek jaarlijks te herhalen. Door
systematisch de vinger aan de pols te houden van het draagvlak voor de Floriade kan de organisatie
beter inspelen op de informatiebehoeften van de Almeerders.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met de perstelefoon van de gemeente Almere: 06–
51002107. Al onze persberichten kunt u ook volgen via twitter: @almerepers.
Wilt u geen persberichten van de gemeente Almere meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
pers@almere.nl met de tekst ‘afmelden persberichten’.

