
Dataverzameling

Identiteit en Profiel van Berkelland

Identiteit en Vrijwilligersvervoer

Aan het onderzoek namen in totaal 637 respondenten uit de gemeente deel. Hierbij is
gebruik gemaakt van het inwonerspanel Berkelland Spreekt. De 1.407 panelleden hebben
eind maart allemaal een uitnodiging gekregen om aan dit onderzoek deel te nemen. 

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Berkelland
Spreekt’ en u in maart/april 2019 heeft deelgenomen aan het onderzoek over
de identiteit van Berkelland en vrijwilligersvervoer. Hartelijk dank voor uw
deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u
op de hoogte van het vervolg.

637

'Wat zijn naar uw mening de waarden van
Berkelland? Wat vinden inwoners belangrijk?'

Top 3 genoemde  waarden:
  

70% 54% 50%
Veiligheid Gezondheid Behulpzaamheid

'Wat zijn naar uw mening de onderwerpen die het meest
problematisch zijn/ het meeste aandacht vragen in Berkelland?'

 Top 3 genoemde  onderwerpen:

Vergrijzing/
ontgroening

Jongerenhuisvesting/
mismatch woningmarkt

Ouderenzorg

'Hoe trots bent u op ...?' 
Berkelland Borculo Eibergen Ruurlo Neede

48%
9%

36%
11%

31%
11%

29%
13%

22%
29%

= zeer/redelijk trots = niet zo/helemaal niet trots

77% 60% 51%

De Achterhoek
79%
2%

3 kenmerkende elementen voor bevolking van
Berkelland

Waarop positioneren?

Bescheiden Betrokken Eerlijk Veilige
gemeente
(voor bewoners)

Goede
arbeidsmoraal
(voor ondernemers)

Fietsbestemming
van Nederland
(voor toeristen)

Kenmerkend gebouw Kenmerkende traditie Kenmerkend symbool Kenmerkende held

Kasteel
Ruurlo Paasvuur Berkel-

schipper
Willem
Sluyter



Stellingen over afvalinzamelingVrijwilligersvervoer gemeente Berkelland

'Maakt u wel eens gebruik van vrijwilligersvervoer (zoals Naoberbus, Vlearmoesbus, Vervoersdienst
Berkelland, Buurtbus van Arriva)?'

'Als u op dit moment vervoer nodig heeft, hoe regelt u dit
dan?'

'Van welk vrijwilligersvervoer maakt u wel eens
gebruik?'

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Buurtbus van
Arriva Naoberbus Vlearmoesbus
55% 23% 19%

Eigen auto Fiets Regulier
openbaar vervoer

94% 73% 25%
Als er in de toekomst gebruik gemaakt zou worden van het
vrijwilligersvervoer, verwacht men dat er doordeweeks meer

behoefte aan is (variërend van 19% tot 22%) dan op zaterdag
en zondag (respectievelijk 18% en 14%).

Wat vindt u een acceptabele prijs per rit (met
vrijwilligersvervoer) binnen de woonplaats, enkele reis?

Er is voornamelijk doordeweeks behoefte aan het
vrijwilligersvervoer (variërend van 51% tot 60%). Voor de

zaterdag en zondag ligt dit percentage een stuk lager
(respectievelijk 29% en 34%).

Wat vindt u een acceptabele prijs per rit (met
vrijwilligersvervoer) binnen de woonplaats, enkele reis?

€1,50 €2,50 €3,50

49% 28% 0%

€1,50 €2,50 €3,50

38% 34% 6%

Aan de hand van de resultaten voert de gemeente interviews en groepsgesprekken met inwoners en ondernemers. De
uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van een strategisch actieplan voor de profilering van Berkelland. Dit
bevat o.a. een sterkte/zwakte-analyse, een ‘paspoort’ met de identiteit en positie van het ‘merk’ Berkelland, de doelen
die ze willen bereiken en de acties om daar te komen.
 
De onderzoeksresultaten m.b.t. vervoer worden gebruikt bij het opstellen van een gemeentelijke visie op het
(vrijwilligers-)vervoer. Naast de inwoners van ons inwonerpanel betrekken we hier ook de aanbieders van
vrijwilligersvervoer bij.

7%
Ja

93%
Nee

78% van de respondenten beveelt Berkelland zeer/redelijk waarschijnlijk aan als woonplaats. 7% doet dit redelijk/zeer
onwaarschijnlijk.
 
52% van de respondenten beveelt Berkelland zeer/redelijk waarschijnlijk aan als plaats voor een bedrijf. 12% doet dit
redelijk/zeer onwaarschijnlijk.


