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Voorkeur panelleden per ontwerp (n=1548)
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Ontwerp 1

28%

Ontwerp 2

10%

Ontwerp 3

3%

Ontwerp 4

6%

Ontwerp 5

24%

Ontwerp 6

12%

Ontwerp 7

4%

Ontwerp 8

10%

Op deze pagina staat per ontwerp 

weergegeven welk percentage van 

de respondenten het betreffende 

ontwerp heeft gekozen als beste 

optie voor het gemeentewapen van 

Gooise Meren. Er zijn 1548 

respondenten geweest die mee 

hebben gedaan aan deze korte 

peiling.

Ontwerp 1 (basisontwerp met 

zilveren baan) is het vaakst gekozen 

door de respondenten. Ontwerp 5 

(basisontwerp met gouden baan) is 

ook vaak gekozen.

De overige respondenten (4%) 

hebben aangegeven geen voorkeur 

te hebben.

Op de volgende pagina staat per 

woonplaats de voorkeur 

weergegeven.



Keuze voor ontwerp per woonplaats
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Hieronder staat per woonplaats de voorkeur voor een gemeentewapen weergegeven. Omdat er veel deelnemers uit Naarden en vooral Bussum 

komen hebben we ook gekeken naar de resultaten per plaats. Hierbij valt op dat de inwoners van Naarden, Muiden en Muiderberg een ander 

ontwerp het vaakst kiezen dan op totaalniveau. Zo is ontwerp 5 (het basisontwerp met gouden baan) in Naarden het vaakst gekozen, terwijl ontwerp 

4 (basisontwerp met zilveren baan + schildragers + kroon) het vaakst in Muiden en Muiderberg is verkozen. Ontwerp 1 is echter in deze plaats ook 

vaak gekozen.

Ontwerp 1 Ontwerp 2 Ontwerp 3 Ontwerp 4 Ontwerp 5 Ontwerp 6 Ontwerp 7 Ontwerp 8
Geen 

voorkeur

Bussum (n=903) 32% 12% 2% 5% 24% 10% 3% 9% 4%

Naarden (n=467) 24% 8% 1% 3% 30% 17% 3% 10% 4%

Muiden (n=89) 19% 2% 15% 22% 4% 3% 11% 20% 2%

Muiderberg (n=85) 16% 7% 11% 21% 11% 5% 7% 16% 6%

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (1548) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 2,39% nauwkeurigheid uitspraken 

worden gedaan op een algemeen niveau.

Binnen deze peiling zijn de resultaten gewogen naar plaats en geslacht. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet 

geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in

ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met 

een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1. 

Door de weging zijn de resultaten representatief over plaats en geslacht. De representativiteit over leeftijd is (nog) onvoldoende.


