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Geacht panellid,

Cultuur algemeen

In september 2015 heeft u via het online inwonerspanel Zutphen
Spreekt deelgenomen aan het eerste panelonderzoek. De vragen
gingen over Cultuur in de gemeente Zutphen.

Aan de respondenten is gevraagd waaraan zij denken bij de term
´cultuur´. Het blijkt dat de respondenten met name denken aan
´Musea/Museum´, ´Theater´, ´Muziek´ en ´Schilderijen´. Daarnaast
worden onder meer de Hanzehof en de Bibliotheek genoemd.

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.

Zutphen Spreekt
De meningen en ideeën van inwoners zijn erg belangrijk voor de
gemeente Zutphen. Via het inwonerspanel Zutphen Spreekt vragen wij
u circa vier keer per jaar om input te geven over allerlei onderwerpen
die spelen in de gemeente. Het aantal panelleden groeit nog steeds.
Op dit moment heeft Zutphen Spreekt ruim 1.300 leden. Onder de
leden is er een goede verdeling over wijken binnen de gemeente en
geslacht.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 915 respondenten uit het inwonerspanel van de
gemeente Zutphen deelgenomen aan het onderzoek. Dit aantal levert
een respons-rate op van 85,6% Door het grote aantal personen dat
deelnam, is sprake van een statistisch betrouwbaar en nauwkeurig
onderzoek.

Bekendheid culturele voorzieningen en evenementen
In de gemeente Zutphen is een aantal grote culturele voorzieningen en
evenementen. Over deze culturele voorzieningen zijn vragen gesteld.
De figuur hieronder (figuur 1) laat zien dat de respondenten met
meerdere voorzieningen bekend zijn. Met de voorzieningen ´lokale
omroep B-FM´(30%) en ´kunstuitleen Zutphen´(56%) zijn
respondenten het minst bekend.
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Naast culturele voorzieningen is er ook een aantal culturele
evenementen binnen de gemeente Zutphen. In figuur 2 (hieronder) is
te zien dat meer dan 90% van respondenten aangeeft bekend te zijn
met de ´Bokbierdag´ en het ´Chocoladefestival´.
Bekend met evenementen (n=915)
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De tabel hieronder (tabel 1) laat zien welke evenementen de
respondenten in de afgelopen twee jaar hebben bezocht, ook is er
gevraagd naar een rapportcijfer. De ‘Bokbierdag’ is het evenement dat
door de meeste respondenten is bezocht. Slechts 10,8% van de
respondenten heeft ‘Gast in Zutphen’ de afgelopen twee jaar bezocht,
echter is dit wel het evenement dat het best is beoordeeld met een
8,34.
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Cultuur bezoek
Ruim 88% van de respondenten geeft aan ‘Kunstuitleen Zutphen’ nooit
te bezoeken, tegenover 13% die het ‘Theater Hanzehof’ nooit bezoekt.
Een kleine 30% van de respondenten gaat vaker dan 10 maal per jaar
naar de bibliotheek. Bezoekers van de voorzieningen hebben middels
een rapportcijfer aangegeven hoe tevreden men is. De bibliotheek
scoort met een 7,95 het hoogst, tegenover een 7,11 voor zowel de
‘Kunstuitleen Zutphen’ als het ‘Centrum voor de kunsten Muzehof.

Gast in Zutphen
Cellofestival
Open Monumentendag
Bokbierdag
Live at the Brons
IJsselfestival
Chocoladefestival
Zomerfeesten
Stadskermis
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% van totaal Rapportcijfer
10,8%
26,7%
57,2%
58,2%
25,2%
48,6%
53,0%
47,5%
32,5%

8,34
8,28
8,00
7,75
7,36
7,28
7,27
6,69
6,14
Tabel 1

Bezoek culturele activiteiten buiten de gemeente
Naast de diverse culturele instellingen en instanties binnen de
gemeente Zutphen heeft 58% van de respondenten dergelijke
organisaties, voorzieningen en activiteiten (ook) buiten de gemeente
bezocht. Veelgenoemde redenen hiervoor zijn een ander, beter
uitgebreider aanbod.
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Bezig zijn op het gebied van kunst en cultuur

Wat gebeurt er met onderzoeksresultaten?

Ruim 21% van de respondenten is lid van een vereniging, club of
gezelschap op het gebied van kunst en cultuur. In de meeste gevallen
blijkt het te gaan om ‘zang’ (37%), ‘muziek’ (24%) of ‘historische
activiteit(en)’ (20%).

Deze informatie gebruikt het college om de Cultuuragenda 2016
vast te stellen, waarin het gemeentelijk cultuurbeleid voor de
komende jaren wordt geformuleerd.

Contact
Beoordeling cultuuraanbod
Het cultuuraanbod binnen de gemeente Zutphen wordt gemiddeld
beoordeeld met een 6,9. Van de 865 respondenten die een
rapportcijfer hebben gegeven geeft circa 10% een onvoldoende. Een
kleine 23% van alle respondenten geeft aan iets te missen in het
culturele aanbod binnen de gemeente Zutphen (zie figuur 3).
Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn onder meer diverse
muzikale evenementen en attracties, zoals een poppodium, live
muziek en concerten.

Heeft u vragen of opmerkingen? Zie www.zutphenspreekt.nl of
neem contact op met Moventem, zij staan u graag te woord.
Moventem is te bereiken via info@zutphenspreekt.nl of
telefoonnummer (0575) 760 227.

Mist u voorzieningen op het gebied van
Kunst en Cultuur? (n=915)
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Deze factsheet is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste zorgvuldigheid kan het
voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

T 0575 84 3738 | E info@moventem.nl | W www.moventem.nl

