
Bronckhorst Spreekt 
'Omgevingsvisie'

Respons en betrouwbaarheid

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ en in
mei/juni een onderzoek over de omgevingsvisie heeft plaatsgevonden.  Hartelijk dank voor uw
deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van
het vervolg.

41%
59%

In totaal hebben 769 van de 1.880 panelleden deelgenomen aan
het onderzoek. Een deelnemerspercentage van 41%. Daarnaast
hebben 75 mensen meegedaan aan het onderzoek via een open
link. Het totaal aantal deelnemers komt hiermee op 844.  Door
het grote aantal deelnemers is het onderzoek statistisch
betrouwbaar, nauwkeurig en representatief over woonplaats.

Meest karakteristieke plek voor
gemeente Bronckhorst- Top 3

Resultaten

1. Bronkhorst (stad)

2. Kastelen en landgoederen

3. (omgeving rond) kerken

Wat zijn de eerste 3 woorden
die in u opkomen als u aan de
gemeente denkt? - Top 3

1. Groen

2. Rust

3. Ruimte

Kanttekeningen van gemeente
Bronckhorst - Top 3

1. Voorzieningen

2. Openbaar vervoer

3. Woningvoorraad

Welke drie kenmerken bepalen voor u
de kwaliteit van uw leefomgeving het
meest? -   Top 3

Omgeving Wonen Sociale
contacten

65% 52% 37%

Totaaloordeel over leefomgeving 

7,83
<35 jaar: 7,73
35 - 60 jaar: 7,84
> 60 jaar: 7,84

Waar bent u het meest trots op in de
gemeente Bronckhorst? -   Top 3

Landschap Natuur Rust

50% 47% 40%



buurtbus

Wat gebeurt er met de resultaten?

Aan welke onderwerpen moet de
gemeente volgens u extra aandacht
besteden? Top 3

Extra aandacht Bezuinigen
Op welke onderwerpen zou u de
komende jaren willen bezuinigen? - Top 3

Hoe verwacht u dat de gemeente Bronckhorst er in 2035 uitziet?
Respondenten geven onder andere aan dat dit afhankelijk is van de keuzes die er gemaakt gaan worden
(beleid). Daarnaast verwachten zij onder andere dat er sprake is van vergrijzing, groen, minder
voorzieningen en een fusie met andere gemeenten. Verschillende respondenten noemen dat de
gemeente Bronckhorst er hetzelfde zal uitzien als nu. Respondenten hebben daarnaast de mogelijkheid
gehad om een afbeelding of foto te plaatsen. Hieronder worden enkele foto’s getoond:

36%

31%

27%

28%

21%

18%

Ruimtelijke kwaliteit en natuur

Gezondheid, welzijn en zorg

Wonen

Klimaat en energie(transitie)

Wonen

Recreatie en toerisme

Respondenten onder 35 jaar noemen het
vaakst dat de gemeente de komende
jaren extra aandacht moet besteden aan
wonen (44%).

Het onderwerp klimaat en energie(transitie)
wordt door alle leeftijdsgroepen het vaakst
genoemd.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het verder
ontwikkelen van de Bronckhorster Omgevingsvisie. Deze gaat over
onze toekomstige leefomgeving. Geen boekwerk maar een compacte
visie die alle losse plannen en beleidskaders bij elkaar brengt. Een visie
met de blik op 2035.


