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Cultuur

Geacht panellid,
In juni/juli 2015 heeft u via het online inwonerspanel Rheden Spreekt 

deelgenomen aan een panelonderzoek. De vragen gingen over 

Cultuur in de gemeente Rheden.

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.

Respons en betrouwbaarheid
Aan het onderzoek namen 510 respondenten uit het 

inwonerspanel van de gemeente Rheden deel. Een mooie 

respons van ongeveer 67%. Door het grote aantal personen dat 

deelnam, is sprake van een statistisch betrouwbaar en 

nauwkeurig onderzoek. 

Beeld van cultuur
Inwoners van de gemeente Rheden blijken bij de term ‘cultuur’ 

voornamelijk te denken aan ‘muziek / klassieke muziek / 

concerten’ (40%), ‘theater’ (29%), ‘kunst / beeldende kunst’ 

(27%) en ‘museum / musea’ (21%). Wanneer het gaat om 

instellingen en instanties binnen de gemeente Rheden die te 

maken hebben met cultuur dan worden met name 

Schouwburgzaal Theothorne (26%), de Bibliotheek (25%), 

Cultuurbedrijf RIQQ (24%) en K13 / Kunsthuis 13 / Kastanjelaan 

13 (19%) genoemd.

Actieve cultuurparticipatie
Bij actieve cultuurparticipatie gaat het om inwoners die zelf actief 

aan cultuur doen. Een meerderheid (59%) van de respondenten is 

cultureel actief tegenover 40% die niet of nauwelijks cultureel 

actief is (figuur 1).

44% van de respondenten geeft aan minimaal 1 keer per maand 

cultureel actief te zijn en 34% van de respondenten is nooit 

cultureel actief. Het gaat vooral om literatuur (36%) en beeldende 

kunst (34%).

Van de respondenten die aangeven wel eens actief bezig te zijn 

met cultuur is 22% lid van een vereniging, club of gezelschap op 

het gebied van cultuur binnen de gemeente Rheden. Daarnaast is 

een kleine 19% van de cultureel actieve respondenten lid van een 

vereniging, club of gezelschap buiten de gemeente Rheden. 

Een kleine 13% van de respondenten luistert wel eens naar de 

lokale omroep. Hiervan luistert de overgrote meerderheid (88%) 

naar Omroep Gelderland en een derde (29%) naar M-FM.
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Figuur 1
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Voor ruim de helft van de respondenten is cultuur belangrijk in het 

dagelijks leven en 62% vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente 

cultuur binnen de gemeente financieel ondersteunt tegenover 15% die 

het onbelangrijk vindt.

Ongeveer 84% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat 

elke scholier gedurende schooltijd kennis moet maken met 

verschillende vormen van cultuur. Daarnaast is nagenoeg 86% van 

mening dat het (zeer) belangrijk is dat de gemeente Rheden 

cultuureducatie stimuleert en mogelijk maakt in het onderwijs.

Passieve cultuurparticipatie
Bij passieve cultuurparticipatie gaat het om inwoners die culturele 

instellingen en culturele activiteiten bezoeken. Respondenten hebben 

van zeven instellingen en instanties aangeven of men wist van het 

bestaan ervan. Deze staan in figuur 2 weergegeven.

Respondenten hebben aangegeven in hoeverre het belangrijk is dat 

er een culturele instelling beschikbaar is voor de inwoners in de 

gemeente (figuur 3).

Het afgelopen jaar is de Bibliotheek door 60% van de respondenten 

bezocht, terwijl een derde Schouwburgzaal Theothorne heeft 

bezocht. Circa 14% geeft aan geen cultuurinstelling te hebben 

bezocht. Zie ook figuur 4 op de volgende pagina.

De respondenten hebben de bezochte cultuurinstellingen een 

rapportcijfer gegeven (figuur 4). Het Kamermuziekfestival ZOOM! 

kent de hoogste beoordeling met een 8,7, tegenover een 7,0 voor het 

Zomerfeest aan de IJssel. 

Het cultuuraanbod binnen de gemeente Rheden wordt gemiddeld 

beoordeeld met een 6,7. Van de 404 respondenten die een 

rapportcijfer hebben gegeven geeft een kleine 14% een onvoldoende. 

Cultuur Juni/Juli 2015

Weten van bestaan instellingen / 

instanties (n=510)
Ja Nee

Bibliotheek 98% 2%

Schouwburgzaal Theothorne 83% 17%

Muziekschool 76% 24%

Filmhuis Dieren 73% 27%

Cultuurbedrijf RIQQ 44% 56%

Omroepstichting M-FM 32% 68%

Galerie De Engel 16% 84%

Figuur 2

Beschikbaarheid instellingen / instanties Belangrijk Onbelangrijk

Bibliotheek 82% 10%

Cultuurbedrijf RIQQ 77% 9%

Muziekschool 77% 11%

Schouwburgzaal Theothorne 67% 12%

Filmhuis Dieren 60% 13%

Galerie De Engel 42% 11%

Omroepstichting M-FM 31% 29%

Figuur 3



Rheden Spreekt

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 

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De gemeente Rheden is bezig om het huidige cultuurbeleid te 

evalueren en nieuw beleid te formuleren. 

Met het uitvoeren van dit onderzoek via het inwonerspanel is inzicht 

verkregen in de waardering over de culturele instellingen, de inzet 

van de gemeente en van de cultuurparticipatie in de gemeente. Het is 

belangrijk om te weten welke behoefte er is en wat de inwoners 

belangrijk vinden zodat hier in het nieuwe beleid rekening mee 

gehouden kan worden.

Mede met uw inbreng wil de gemeente dit jaar de evaluatie van het 

huidige cultuurbeleid afronden en de richting van het nieuwe 

cultuurbeleid vormgeven. Dit nieuwe cultuurbeleid zal in 2016 worden 

vastgesteld. Bedankt voor uw inbreng en betrokkenheid.

Rheden Spreekt
Via Rheden Spreekt vragen we twee tot drie 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. Op dit moment heeft Rheden Spreekt ruim 760 leden. Voor 

meer informatie zie: www.rhedenspreekt.nl.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Zie www.rhedenspreekt.nl of neem 

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

Luc is te bereiken via info@rhedenspreekt.nl of telefoonnummer 

(0575) 84 58 27. U kunt ook contact op nemen met Gerthy Starink, 

van gemeente Rheden. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 

76 564 .

Een kleine 23% van alle respondenten geeft aan iets te missen in het 

culturele aanbod binnen de gemeente Rheden. Hierbij worden onder 

meer een bibliotheek in de kern Rheden, meer (klassieke) muziek, 

muzieklessen en festivals genoemd.

25% van de respondenten heeft het afgelopen jaar binnen de 

gemeente beeldende kunst gezien, terwijl 42% beeldende kunst buiten

de gemeente heeft gezien. Daarnaast geeft 18% aan musical / cabaret 

/ show en 18% theater binnen de gemeente te hebben gezien, 

tegenover 37% die musical / cabaret / show en 36% die theater buiten 

de gemeentegrenzen hebben gezien. 
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Aantal bezoekers en rapportcijfer 

instellingen/ instanties (n=510)
n= (% van totaal) Rapportcijfer

Kamermuziekfestival ZOOM! 30 (6%) 8,7

Concerten Avegoor 70 (14%) 8,2

Concerten Middachten 80 (16%) 8,0

Filmhuis Dieren 130 (26%) 7,9

Proeftuin cursussen 5 (1%) 7,8

Voorstellingen Pinkenberg 62 (12%) 7,8

Schouwburgzaal Theothorne 163 (33%) 7,5

Bibliotheek 302 (60%) 7,4

Schaapscheerdersfeest 142 (29%) 7,4

Galerieën/exposities 83 (16%) 7,3

Zomerfeest aan de IJssel 91 (19%) 7,0

Figuur 4


