
Weekmarkt Hengelo

Geacht panellid,
In september/oktober 2014 heeft u via het online inwonerspanel 

Bronckhorst Spreekt deelgenomen aan een onderzoek over de 

weekmarkt in Hengelo.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de 

belangrijkste onderzoeksresultaten met u. In deze samenvatting zijn 

enkele figuren en tabellen met resultaten opgenomen, de ‘n’ staat hierbij 

voor het aantal respondenten dat de betreffende vraag heeft 

beantwoord. Het volledige rapport is te raadplegen via 

www.bronckhorstspreekt.nl of www.bronckhorst.nl. 

Respons en betrouwbaarheid
Aan het onderzoek beheer openbare ruimte namen 178 respondenten 

uit Hengelo en Keijenborg deel. Een mooie respons van meer dan 58% 

van de panelleden uit dit gebied. Door het omvangrijke aantal personen 

dat deelnam, is sprake van een statistisch zeer betrouwbaar en 

nauwkeurig onderzoek. 

Locatie weekmarkt
De gemeente heeft vier 

mogelijk geschikte locaties 

voor de weekmarkt in 

Hengelo in gedachten. 

Bijna 70% van de 

respondenten vindt de 

locatie Kerkplein geschikt 

(34,8%) of zeer geschikt 

(34,3%) voor de weekmarkt. 

De locatie bij de Welkoop

wordt in de minste mate geschikt geacht. De figuur hierboven laat de 

vier locaties op een 5-punts geschiktheidsschaal zien. 

Naast de mate waarin men de locaties geschikt acht is eveneens 

gevraagd een volgorde van voorkeur aan te geven. De vier locaties 

konden hierbij in een rangorde worden geplaatst. Onderstaande figuur 

laat in kolom ‘voorkeur 1’ het percentage respondenten zien dat de 

betreffende locatie op plek 1 in de rangorde qua voorkeur heeft gezet.

De rangorde laat eveneens zien dat de respondenten een voorkeur 

hebben voor de locatie bij het Kerkplein, 44% heeft een voorkeur voor 

deze locatie. De huidige locatie geniet de voorkeur van 37% van de 

respondenten.

Huidige weekmarkt
Een kleine 10% van de respondenten bezoekt de weekmarkt ook 

daadwerkelijk iedere week. In totaal blijkt ongeveer een derde de 

weekmarkt minimaal maandelijks te bezoeken (zie onderstaande 

figuur). 
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Hoe vaak bezoekt u de weekmarkt in Hengelo? (n=178)

Bronckhorst Spreekt

Locatie 1: Huidige locatie

Locatie 2: Kerkplein

Locatie 3: Spannevogel

Locatie 4: Welkoop
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Bronckhorst Spreekt
Via Bronckhorst Spreekt vragen we drie tot vier keer per jaar naar de 

mening van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen, zodat 

de gemeente een goed beeld krijgt van wat er leeft en daarvan kan 

leren. Het inwonerspanel wordt, in samenwerking met en in opdracht 

van de gemeente Bronckhorst, beheerd door onderzoek- & 

adviesbureau Moventem (uit Zutphen). 

Op dit moment heeft Bronckhorst Spreekt ruim 1.400 leden. Daarmee 

behoort Bronckhorst Spreekt tot de grootste gemeentelijke panels van 

Nederland. Het panel groeit nog steeds en heeft een goede verdeling 

over kernen, geslacht en leeftijdscategorieën in de gemeente. 

Voor meer informatie zie: www.bronckhorstspreekt.nl.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Zie www.bronckhorstspreekt.nl of 

neem contact op met Luc Oonk van Moventem, hij staat u graag te 

woord. Luc is te bereiken via info@bronckhorstspreekt.nl of 

telefoonnummer (0575) 84 58 27. U kunt ook contact op nemen met 

Gert Jan Mugge, onderzoekscoördinator van gemeente Bronckhorst. Hij 

is bereikbaar via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Bronckhorst Spreekt

De gemiddelde leeftijd van respondenten die de weekmarkt wekelijks 

bezoeken ligt op 60,1, tegenover een gemiddelde leeftijd van 45,4 bij de 

respondenten die jaarlijks naar de weekmarkt gaan. Naast de 

weekmarkt in Hengelo worden met name de markten in Doetinchem (60 

respondenten) en Zutphen (28) bezocht. 

Nagenoeg 30% is van mening dat de weekmarkt in Hengelo (zeer) 

belangrijk is. Gemiddeld wordt deze beoordeeld met een 6,06, circa 

20% geeft een onvoldoende. Deze groep geeft met name aan dat de 

markt te klein is en het aanbod van kraampjes te beperkt. 

Frequentere marktbezoekers blijken uitbreiding van het aantal kramen 

en een meer divers aanbod te wensen. Daarnaast geven diverse 

respondenten aan meer gezelligheid en sfeer te willen.

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
Het resultaat van deze enquête bespreekt de gemeente met de 

ondernemers en de marktvereniging. De uitkomsten van deze 

gesprekken én de enquête-uitslag vormen de basis voor de 

besluitvorming over de locatie van de weekmarkt. B en W van 

Bronckhorst besluiten hierover in maart 2015.

Op deze manieren gebeurt er concreet wat met uw inbreng. Ook al is 

niet alles altijd direct zichtbaar of mogelijk. Mede op basis van uw input 

kan de gemeente als organisatie verbeteren en kan beleid (verder) 

worden vormgegeven. 


