
Bodegraven-Reeuwijk Spreekt
Recreatie en Toerisme

In november/december 2019 heeft een onderzoek over Recreatie & toerisme plaatsgevonden.
Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Recreëert u wel eens in de gemeente?

Meerdere
keren per week

Top 3 bezochte/ gebruikte recreatieve voorzieningen in de gemeente in de afgelopen 12 maanden

Recreëren

Ongeveer 1
keer per week

Ongeveer 1-3
keer per maand

< 1 keer
per maand

< 1 keer per
half jaar

Nee,
nooit

32% 26% 16% 12% 6% 9%

Recreëert u wel eens in andere gemeenten?

Gouda
39%

Woerden
28%

Nee, nooit
21%

Wandelroutes Evertshuis, Bodegraven Fietsroutes

68% 46% 46%

Top 3 recreatieve activiteiten die ondernomen worden in de gemeente:

Top 3 recreatieve activiteiten die ondernomen worden buiten de gemeente:

Wandelen Bezoek restaurant Winkelen
84% 82% 81%

Recreatieve voorzieningen/ activiteiten

Wandelen
69%

Bezoek restaurant
90%

Winkelen
93%



Informatie over recreëren
Heeft u het afgelopen jaar wel eens naar info over recreëren in de gemeente gezocht?

Internet Lokale krant(en) Website van voorziening

25%37%44%

Nee - 33% Ja - 67%

Vindt u dat er voldoende informatie over recreëren in de
gemeente te vinden is?

Is deze informatie gemakkelijk of lastig te vinden?

(Ruim) voldoende

62%
Neutraal

23%
(Ruim) onvoldoende

8%
(Heel) gemakkelijk

42%
Neutraal

41%
(Heel) lastig

10%

Top 3 gebruikte manieren

24% van de deelnemers is bekend met de website www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl en heeft de site wel eens
bezocht.  31% heeft van de site gehoord, maar niet bezocht en 45% heeft nog nooit van de site gehoord. Deelnemers
die de site wel eens bezocht hebben, beoordelen deze gemiddeld met een 7,0.

Vaker genoemde voorzieningen die gemist worden in de gemeente

Vissen

Recreëren op het water/ varen

Joggen/ hardlopen

92%

91%

91%

% dat vindt dat er (ruim) voldoende mogelijkheden zijn voor deze recreatieve activiteiten in de gemeente



Respons en betrouwbaarheid

53%
47%

In totaal hebben 723 van de 1.377 panelleden uit Bodegraven-
Reeuwijk deelgenomen aan het onderzoek; een deelnemerspercentage
van 53%. Uit dit hoge percentage kan worden afgeleid dat er een grote
betrokkenheid is onder de panelleden van ‘Bodegraven-Reeuwijk
Spreekt’. Met het aantal respondenten kunnen betrouwbare uitspraken
gedaan worden over de populatie.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten van dit onderzoek en de suggesties die dit onderzoek hebben opgeleverd, worden gedeeld met
externe partijen die zowel producten en/of diensten alsook promotie voor de gemeente leveren.
We zien dit onderzoek als een 0-meting. Dit onderzoek zal vaker in de komende jaren uitgevoerd worden om op deze
manier te kijken of we op punten een beter resultaat behalen.

Vaker genoemde verbeterpunten om gemeente (nog) aantrekkelijker te maken voor bezoekers (toeristen)

Vaker genoemde verbeterpunten om gemeente (nog) aantrekkelijker te maken voor eigen vrijetijdsbesteding

Het doel uit de visie op recreatie en toerisme dat als meest
van belang wordt beoordeeld om te behalen is 'Bijdragen
aan een aantrekkelijk woon-, werk- en
verblijfsklimaat. 93% vindt dit (heel) belangrijk.

De gemeenteraad is van mening dat meer recreatie &
toerisme goed is voor zowel bewoners als bezoekers van
de gemeente. 59% van de respondenten is het hier (zeer)
mee eens en 20% is het (zeer) oneens met deze stelling.

Recreatie & toerisme


