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Dataverzameling

Cultuur- en erfgoed

Cultuur- en erfgoedvisie

Aan het onderzoek namen in totaal 557 respondenten uit de gemeente deel. Hierbij is gebruik
gemaakt van het inwonerspanel Berkelland Spreekt. De 1.403 panelleden hebben in
september 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
september/oktober 2019 heeft deelgenomen aan het onderzoek over de cultuur- en
erfgoedvisie in Berkelland. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke
resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg. 

557

Bent u bekend met het cultuur- en erfgoedbeleid
van de gemeente Berkelland?

Hoe tevreden bent u over de manier waarop de
gemeente Berkelland op dit moment omgaat met

cultuur- en erfgoed?
(Zeer) tevreden
Neutraal
(Zeer) ontevreden
Weet ik niet/ geen mening1% 13%

41%

45%

Volledig bekend
Grotendeels bekend
Gedeeltelijk bekend
Niet bekend

Cultuur en erfgoed toegankelijk
maken voor alle inwoners

Stimuleren en faciliteren van
culturele activiteiten

Actief sturen op behoud en
ontwikkeling van cultuur en erfgoed

56% 54% 47%

Wat zou volgens u de rol van de gemeente moeten zijn op het gebied van cultuur en erfgoed?
Top 3

www.berkellandspreekt.nl



Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De resultaten uit het inwonerpanel voegen we toe aan de resultaten van een quickscan die is uitgevoerd
onder culturele verenigingen/organisaties, het onderwijs en organisaties uit het Sociaal Domein. We creëren
een beeld van het speelveld van cultuur en erfgoed en de opgaven en kansen die voor ons liggen. Het
uiteindelijke doel is te komen tot een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie in Berkelland voor de komende 10 jaar,
die samenhang en toekomstbestendigheid realiseert. De resultaten uit het inwonerpanel en de quickscan
bieden het vertrekpunt voor het te lopen proces en helpen ons bij het bepalen van thema’s en
aandachtspunten aan de voorkant.

In hoeverre bent u op de hoogte van het aanbod van culturele organisaties en verenigingen in
gemeente Berkelland?

Goed Redelijk Een beetje
Helemaal

niet
3% 37% 49% 11%

In hoeverre bent u op de hoogte van subsidies voor culturele- en/of erfgoedactiviteiten en
initiatieven in gemeente Berkelland?

Goed Redelijk Een beetje
Helemaal

niet
1% 15% 41% 43%

Bent u lid of betrokken bij een culturele
vereniging/organisatie in gemeente Berkelland?

Kunt u aangeven van welk soort culturele
vereniging/organisatie u lid bent? - Top 3

66% 34%

Historische vereniging en/of -kring

Muziekvereniging

Vereniging voor kunstbeoefening in vrije tijd

43%

27%

21%

Bent u een actief bezoeker/consument van culturele evenementen en/of plekken?

In
Berkelland

Buiten
Berkelland

Concerten Musea Open Monument-
dagen
56%56%66%

Musea Open Monument-
dagen
42%87%

Concerten

77%

48% 34%



57%

100%

64%

40%
54% 50%

66%

47%
65% 67% 68%

56%
66%

84%
71% 64%

Raad College Ambtenaren Inwoners

48%

100%

58%

32% 33%
50% 47% 46%

Resultaten Democratie vragenlijst

Top 3 van prioriteiten voor de inwoners - (% dat (heel) belangrijk heeft geantwoord)

Beter luisteren naar
mening van inwoners

Opener en
transparanter werken

Betere ondersteuning van
inwoners die maatschappelijk

actief (willen) zijn
87% 85% 84%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in prioriteiten en aandachtgebieden rondom communicatie,
burger- en overheidsparticipatie.

Gemeente Berkelland Referentiegroep Gemeente Berkelland Referentiegroep
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Gemeente Berkelland Referentiegroep

Gemeente Berkelland Referentiegroep

33% 33%

62%

32% 25% 17%

49% 47%

Raad College Ambtenaren Inwoners

75%

33%
51%

73% 79%
67% 63% 66%

Gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland Referentiegroep

Referentiegroep

De gemeente geeft alle inwoners de kans om mee te
praten over lokale kwesties

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar
plannen, activiteiten en voorzieningen

Inwoners krijgen voldoende ruimte om ideeën en
initiatieven te realiseren

De gemeente doet voldoende om speciale doelgroepen te
motiveren mee te praten over lokale kwesties

De gemeente zorgt dat inwoners echt invloed kunnen
hebben op hun leefomgeving

Inwoners die hun omgeving willen verbeteren, moeten
meer hulp en ondersteuning van de gemeente krijgen

De Quick Scan Lokale Democratie inventariseert hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden
kijken naar het democratische samenspel in hun gemeente. Een aantal inwoners, raadsleden, collegeleden
en ambtenaren gaven online hun mening over zaken als participatie, invloed, controle, bewonersinitiatieven
en verbeterprioriteiten.

Percentages geven het percentage respondenten weer dat het (helemaal) eens is met de betreffende stelling.
De referentiegroep betreft de gemiddelde uitkomst van alle gemeenten die eerder aan de scan deelnamen.


