
Recreatie en
Toerisme

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van
het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en in maart
2019 een  onderzoek is gedaan naar recreatie en
toerisme. Hartelijk dank voor uw deelname!
Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met
u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Recreatieve voorzieningen

Aantal deelnemers en betrouwbaarheid
In totaal hebben 688 van de 1.337 panelleden
meegedaan aan het onderzoek en 64 inwoners hebben
via een open link deelgenomen. Het totaal aantal
respondenten komt daardoor uit op 752. Door het grote
aantal deelnemers kunnen met een betrouwbaarheid
van 95% en een foutmarge van 3,51% uitspraken
gedaan worden over de populatie.

Recreëren gemeente
'Recreëert u wel eens in gemeente Lochem?'

88%

12%

30%

3%

21%

14%

Meer keren per week
Ongeveer 1 keer per week

Minder dan 1 keer per maand
Minder dan 1 keer per halfjaar

'Recreëert u wel eens in andere gemeenten?'
(Meer antwoorden mogelijk)

15%

Andere gemeenten in de
Achterhoek en/of in Twente 51%
Deventer/Zutphen 51%
Elders, namelijk:
(veelal elders in Nederland) 26%

'Welke recreatieve voorzieningen in gemeente
Lochem kent u?' - Top 3:

82% 74% 70%
Schouwburg

Lochem
Wandelroutes Openluchttheater

Lochem en/of Gorssel

Beoordeling voorzieningen in gemeente Lochem

Recreatieve activiteiten

Bezoek
restaurant Wandelen Winkelen

89% 84% 80%

'Welke recreatieve activiteiten onderneemt u wel eens?'
Top 3:

'Welke recreatieve activiteiten onderneemt u wel eens
in de gemeente Lochem?' - Top 3:

Wandelen
95%

20%Ongeveer 1 tot 3 keer per maand

85%

Aantal
restaurants/eetcafés

Kwaliteit
restaurants/eetcafés

Aantrekkelijkheid
centrum Gorssel

Aantrekkelijkheid
binnenstad Lochem

Bezoek
restaurant

94%
Fietsen/

mountainbiken
91%

7,5 7,4

7,0 6,4



Wat gebeurt er met de resultaten?

Informatievoorziening

VVV-kantoor en/of -agentschap
38% geeft minder dan €25,- per maand
uit aan recreatieve activiteiten binnen
gemeente Lochem. 2% geeft meer dan
€200,- per maand uit.
31% geeft minder dan €25,- per maand
uit aan recreatieve activiteiten buiten
gemeente Lochem. 3% geeft meer dan
€200,- per maand uit.

11% 56% 50% 20%
In de

Achterhoek/
Twente

Elders in
Nederland

In het
buitenland Nee

77% van de respondenten heeft in de afgelopen
12 maanden informatie gezocht over toeristische
en recreatieve voorzieningen/activiteiten in de
gemeente Lochem. 61% hiervan deed dit op
internet

62% van de respondenten vindt dat er (ruim)
voldoende informatie te vinden is en 49% vindt
dat de informatie (heel) gemakkelijk te vinden is

'Kent u de website van Eigenzinnig Lochem?'

'Kent u de website van Achterhoek Toerisme?'

15% 53%

18% 45%  
 

7,5

Hoe staat u tegenover het (nog) meer op de kaart
zetten van toerisme in de gemeente Lochem?

79%

5%

(Heel) positief

Niet positief, niet negatief

Gemiddelde uitgaven per maand

Korte vakantie (1-3 dagen weg)
80% van de respondenten is in de afgelopen 12
maanden één of meer keren op een korte
vakantie geweest. 20% is niet op een korte
vakantie geweest (Meer antwoorden mogelijk)

7% van de respondenten vindt dat er (ruim)
onvoldoende informatie te vinden is en 12%
vindt dat de informatie (heel) lastig te vinden is

Bekendheid en beoordeling websites

Beoordeling
website

Eigenzinnig
Lochem

 
 

6,6
31%

37% Beoordeling
website

Achterhoek
Toerisme

Ja, van
gehoord, maar

niet bezocht

Ja, van
gehoord, maar

niet bezocht

Ja, mee
bekend en

bezocht

Nee, nooit van
gehoord

Ja, mee
bekend en

bezocht

Nee, nooit van
gehoord

63% van de respondenten heeft wel eens
één of meer VVV-agentschappen in
Gorssel, Laren of Barchem bezocht of het
VVV-kantoor in Lochem. 37% heeft geen
van deze VVV-locaties bezocht

Beoordeling bezoek aan VVV-kantoor

Toerisme gemeente Lochem

16%

(Heel) negatief

7,8

Barchem

7,5

Laren

7,4

Lochem

6,7

Gorssel

We delen de resultaten uit dit onderzoek met de
gemeenteraad. In juni 2019 stelt de raad de visie op
Recreatie en Toerisme en het daarbij horende
uitvoeringsprogramma vast. We nemen de
resultaten van Lochem Spreekt mee in de
uitwerking van uitvoeringsprogramma. Datzelfde
doen we met de uitkomsten uit onderzoeken onder
recreatieondernemers en toeristen. Die volgen dit
voorjaar en zomer. De gemeente geeft samen met
recreatieondernemers vorm aan de uitvoering.


