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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Aan de bewoner(s) van: 
«Straat» «huisnummer»«huisletter» 
«postcode»  «woonplaats» 

 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 

KvK Utrecht 30276683 

T  030 274 91 11 

veiligheidsbeleving@rivm.nl 

Ons kenmerk 
00063/2018 M&V ES/EF 

Behandeld door 
Dr. E. Folkertsma   

Datum 24 mei 2018 
Betreft Invullen vragenlijst belevingsthermometer 
  
 
 

Geachte heer of mevrouw, 

De overheid werkt aan een gezond en veilig Nederland waarin de inwoners 
dit ook zo ervaren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) ontwikkelt samen met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een vragenlijst om te peilen hoe veilig u zich voelt in uw 
woonomgeving.  
 
Ik nodig u van harte uit om mee te doen en de vragenlijst in te vullen. 
Daarbij gaat het om uw mening en gevoel. Inhoudelijke kennis heeft u bij 
het invullen niet nodig. Uw mening en gevoel geven wetgevers en 
beleidsmakers inzicht in de manier waarop u veiligheid beleeft. Daarnaast 
gebruiken we de resultaten om de vragenlijst verder te verbeteren. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten 
worden anoniem verwerkt, zodat uw privacy is gewaarborgd. Na afloop 
worden de resultaten bekend gemaakt via rivm.nl/veiligheidsbeleving.  
 
Op de achterkant van deze brief leest u hoe u mee kunt doen. 
 
Ik dank u alvast hartelijk voor uw tijd en medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Dr. Els C.M. van Schie 
Directeur Milieu & Veiligheid 
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Hoe kunt u meedoen? 
 
U kunt alleen meedoen als u 18 jaar of ouder bent. De vragenlijst kunt u 
online invullen. Als u geen internet heeft, kunt u een vragenlijst per post 
laten toesturen. U kunt dit telefonisch opvragen via (030) 274 91 11 
(lokaal tarief).  
 
Om uw gegevens te beschermen, maken we gebruik van een beveiligde 
verbinding.  
 
Stap 1  
Typ rivm.nl/vragenlijst in de adresbalk bovenin uw internetprogramma. 
Het werkt niet om te zoeken in Google of een andere zoekmachine. 
 
óf  
 
Scan onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon of tablet. 

 
 
 
 
 
 
 

Stap 2  
Log in met uw persoonlijke inloggegevens:  
 
 
  
 
 
 
U kunt de vragenlijst tot en met 10 juli 2018 invullen. 
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? 
 
Op rivm.nl/veiligheidsbeleving kunt u meer informatie vinden. U kunt ons 
ook bellen op (030) 274 91 11 (lokaal tarief) of e-mailen naar: 
veiligheidsbeleving@rivm.nl. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur.  
 
 

Gebruikersnaam: «Code_gebruikersnaam» 
Wachtwoord:   «Wachtwoord» 


