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Beste bewoner(s) van dit adres,

Als gemeente horen we graag regelmatig jouw mening.
Voel je je veilig? Is er genoeg te doen in de gemeente? Woon je prettig in jouw wijk? Door jouw mening
weten we wat goed gaat en waaraan iets moet veranderen. Doe je mee aan ons inwonerpanel?
Je ontvangt dan een paar keer per jaar een korte vragenlijst. Dat kan digitaal, via de post of telefoon.
Je kiest zelf aan welke onderzoeken je mee wilt doen en hoe je dat het liefst doet. Zo maak jj ons wijzer!

Doe je mee?
ledereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden voor het inwonerpanel.
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we weten wat er speelt bij onze inwoners.

Hoe kun je je aanmelden?
Dit kan op twee manieren:
1. Op internet. Ga naar. www.s-hertogenbosch.nl/linwonerpanel
Of scan de QR-code, dan kom je direct op de website terecht.
2. Telefonisch. Bel naar (073) 615 51 55 om je aan te melden.

Goed om te weten
• We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Dat doen we volgens de privacywetgeving.
Op de achterkant van deze brief lees je daar meer over.
Ben je al lid van het digipanel van de gemeente 's-Hertogenbosch? Dan hoef je je niet aan te melden.
Je wordt automatisch lid van het inwonerpanel en blijft via e-mail vragenlijsten van ons ontvangen.
Op www.s-hertogenbosch.nlinwonerpanel vind je meer informatie. Hier zie je ook welke
onderzoeken we eerder hebben gedaan.

• Heb je vragen? Dan kun je een e-mail sturen naar inwonerpanel@s-hertogenbosch.nl
of bellen naar (073) 615 51 55.

Alvast bedankt voor jouw medewerking!

Met hartelijke groet,

De wethouder van o.a. Bestuurlijke Vernieuwing,

Pieter Paul Slikker
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Privacy
Alle gegevens die je verstrekt voor het inwonerpanel worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Jouw persoonlijke gegevens (zoals naam, adresgegevens of e-mailadres) worden alleen gebruikt
om je uit te nodigen voor het invullen van vragenlijsten. De antwoorden die je geeft blijven altijd
anoniem. Ze worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden door medewerkers van de afdeling
Onderzoek & Statistiek van de gemeente 's-Hertogenbosch. Soms werken wij samen met een extern
onderzoeksbureau. Als dit zo is, laten we je dit weten.

Door je aan te melden voor het inwonerpanel weten wij wat er goed gaat in de gemeente of waaraan
wij iets moeten veranderen. Deelname aan het inwonerpanel is vrijwillig. Mocht je in de toekomst
niet meer mee willen doen, dan kun je je weer afmelden. Dit kan via onze website of telefonisch.
Meer informatie over het inwonerpanel en wat wij doen om jouw privacy goed te regelen, staat op
de website www.s-hertogenbosch.nVinwonerpanel.


