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Samenvatting
Twee derde voldoet aan de beweegrichtlijn
65% voldoet aan de beweegrichtlijn waarbij per week minstens 2,5 uur matig
intensief bewogen moet worden en 2 keer per week spier- en botversterkende
activiteiten gedaan moeten worden. Voor 65-plussers komen hier nog
balansoefeningen bij (3 keer per week).

(zeer) ontevreden. Veel respondenten hebben geen mening over de
gemeentelijke binnensportlocaties. Er is weinig ontevredenheid over.

Merendeel vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om te
bewegen en sporten
61% vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn en 8% vindt dat er voldoende
mogelijkheden zijn maar zij hebben wel verbeterpunten.

Wandelsport door bijna de helft beoefend
In 2022 beoefent 45% de wandelsport. Dit was in 2017 nog 31%. Een flinke
toename dus. Hardlopen/joggen/trimmen wordt nu (12%) juist minder vaak
beoefend dan in 2017 (17%).

Merendeel beweegt en/of sport wel eens in de openbare ruimte
Dit wordt door 83% gedaan. Dit doen ze vooral op wandelpaden (83%), in het
bos (78%) en op fietspaden (76%). Ook wordt er aangeven dat er hiervoor
voldoende mogelijkheden zijn en deze worden goed beoordeeld.

Merendeel gaat met de auto naar het werk
69% gaat weleens met de auto naar het werk en 30% met de fiets. 8% gaat
weleens te voet naar het werk. De respondenten die weleens naar het werk
lopen of fietsen doen dat voornamelijk omdat het goed voor de gezondheid is
(77%). De belangrijkste reden om juist niet met de fiets of lopend naar het
werk te gaan is dat de reisafstand te ver is (61%).

te

Grootste deel voldoet aan de richtlijn van maximaal 1 glas alcohol
per dag

Dit wordt door 89% genoemd (in 2017 door 77%). Daarnaast doet 46% het
om lekker buiten te zijn en 39% voor de opbouw van conditie, kracht en/of
lenigheid. De belangrijkste redenen om niet te bewegen en sporten zijn een
lichamelijk beperking (34%), onvoldoende motivatie (29%, was in 2017 nog
12%) en het niet leuk vinden (26%).

81% voldoet aan de richtlijn. 4% geeft aan het alcoholgebruik te willen
verminderen en bijna niemand vindt het eigen alcoholgebruik zorgelijk. 14%
geeft aan het alcoholgebruik van iemand uit zijn of haar omgeving zorgelijk te
vinden. 62% geeft aan niet te weten of het alcoholgebruik in gemeente
Brummen is toegenomen. 16% denkt dat het wel is toegenomen en 19%
denkt dat het gelijk is gebleven.

Lichaamsbeweging/gezondheid
bewegen en/of sporten

belangrijkste

reden

om

Veel tevredenheid over aanbod van sporten die niet bij een club
of vereniging worden beoefend
61% is hier (zeer) tevreden over. Over de aanpassingen voor specifieke
doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een beperking of 70-plussers) is 13%

Grootste deel gebruikt geen drugs
98% geeft aan nooit drugs te gebruiken. 1% gebruikt het (wel eens). In 2017
was dit ook 1%. 6% geeft aan wel iemand in de omgeving te kennen die drugs
gebruikt. Daarvan geeft 67% aan het zorgelijk te vinden.

Samenvatting
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Samenvatting
Merendeel heeft iemand om bij terecht te kunnen of die ze
volledig kunnen vertrouwen

Meer dan de helft weet waar informatie over hulp naar aanspraak
te vinden is

77% geeft aan dat er iemand is bij wie ze met de dagelijkse problemen
terecht kunnen en ook 77% geeft aan voldoende mensen te hebben waar ze
volledig op kunnen vertrouwen.

57% weet waar het te vinden is. Daarbij zijn vooral gemeente, gemeentegids,
Team voor Elkaar en internet genoemd. 22% ontdekt met de huidige
informatievoorziening regelmatig leuke dingen over de buurt. Hierbij wordt
Brummens Nieuws het vaakst genoemd. Verder worden ook Facebook,
Social Media, internet en krant regelmatig genoemd.

Een klein deel vindt de kring van kennissen te beperkt
15% geeft aan dat de kring van kennissen te beperkt is. 11% geeft aan
gezelligheid om zich heen te missen.

Informatiebehoefte over eenzaamheid zou voornamelijk bij de
huisarts worden gezocht
41% geeft dit aan. 26% zou het als eerst bij iemand uit het eigen netwerk
zoeken (voornamelijk familie of vrienden). 24% zou eerst bij Team voor
Elkaar zoeken. In 2017 werd de gemeentegids door 25% genoemd. Dat is in
2022 nog maar 14%.

Informatiebehoefte over hulp bij psychische of emotionele
problemen zou voornamelijk bij de huisarts worden gezocht
81% geeft dit aan. Daarnaast noemt 19% iemand uit het eigen netwerk
(voornamelijk familie of vrienden). In 2017 werd de maatschappelijk
medewerker door 22% genoemd. In 2002 is dit nog maar 13%.

Men is voornamelijk op de hoogte van activiteiten in de buurt
door GemeenteThuis in Brummens Nieuws
62% is hierdoor op de hoogte. 48% heeft de papieren gemeentegids
genoemd en 40% websites (bijvoorbeeld van de gemeente, Stichting Welzijn
Brummen of Stichting Sportkompas).

Men wil voornamelijk via GemeenteThuis in Brummens Nieuws
geïnformeerd
worden
over
activiteiten
en
algemene
voorzieningen
64% heeft dit genoemd. Daarnaast heeft 43% websites (bijvoorbeeld van de
gemeente, Stichting Welzijn Brummen of Stichting Sportkompas) genoemd en
ook 43% de papieren gemeentegids.

Merendeel kent Bibliotheek Brummen-Voorst en weet wat ze doen
61% kent het en weet wat ze doen en 27% kent het alleen van naam. Men
kent de bibliotheek vooral vanwege het uitlenen van boeken (94%). Daarnaast
ook voor lezingen en boekpresentaties (40%) en voor het ontwikkelen van
taalvaardigheden van inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven
(31%).

Men vindt over het algemeen dat een bibliotheek waarde heeft
voor de samenleving
Zo geeft 76% aan dat de bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor
mensen met weinig geld en 75% dat het mensen helpt bij het leren van
nieuwe dingen. 56% geeft aan dat de bibliotheek zich vooral bezig moet
houden met het bevorderen van lezen.

Samenvatting
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Onderzoeksopzet
Benaderen doelgroep

Resultaten weergave

Voor belangrijke thema’s als gezondheid en sportbeoefening vindt de
gemeente het van belang om inwoners te betrekken. Dit zijn onderwerpen
die een grote rol spelen in de nieuwe gezondheidsvisie van Brummen.
Daarom heeft Moventem een onderzoek over de gezondheid van de
inwoners van de gemeente uitgevoerd onder de 1.200 leden van Brummen
Spreekt.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document
beschreven door middel van diagrammen en tabellen.

De panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen
tussen 11 en 28 maart 2022. Er is 1 keer een reminder verstuurd, aan
iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.
Daarnaast heeft de gemeente via verschillende kanalen een open link
gecommuniceerd waardoor personen die geen lid zijn van het panel ook
mee hebben kunnen doen aan het onderzoek.

Deelnemers
In totaal hebben 588 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Het
merendeel van deze respondenten is 55 jaar of ouder (73%).
Met het aantal respondenten (588) kunnen met een betrouwbaarheid van
95% en een foutmarge van 3,97% uitspraken worden gedaan over de
populatie.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden
mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze
redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangegeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door
afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen
konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage
komt dan hoger dan 100% te liggen.
In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de
respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.
In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.
Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open
antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Gezondheid’.

Vorig onderzoek
In mei 2017 is ook een onderzoek naar de gezondheid van de inwoners
van gemeente Brummen uitgevoerd. Waar mogelijk en relevant worden de
resultaten met die van 2017 vergeleken.

Inleiding
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Beweging in de gemeente Brummen
Voldoet u aan de beweegrichtlijn? (n=588)

Om aan de beweegrichtlijnen te voldoen moeten
kinderen van 4-18 jaar tenminste een uur per dag
matig intensief bewegen en 3x per week spier- en
botversterkende activiteiten doen (activiteiten waarmee
je je eigen lichaam belast met je eigen gewicht).
Volwassenen moeten tenminste 2,5 uur per week
matig intensief bewegen (verspreid over verschillende
dagen) en 2x per week spier- en botversterkende
activiteiten doen. Voor 65-plussers komen hier nog
balansoefeningen bij (3x per week). Voorbeelden van
matig intensieve lichamelijke activiteit bij volwassenen
zijn wandelen met 5-6 km/u (dus flink doorwandelen)
en fietsen met 15 km/u.

Nee
35%

Ja
65%

Van de respondenten voldoet ongeveer twee derde
aan de beweegrichtlijnen.

2.1 Beweging
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Beweging in de gemeente Brummen
Wat is/zijn voor u de belangrijkste reden(en) om te bewegen en/of sporten?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk (n=528)

Lichaamsbeweging/gezondheid

89%

Lekker buiten zijn

46%

Opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid
Leuke activiteit/plezier

28%

Uitlaatklep voor dagelijks leven/ontspanning

22%

Gezelligheid/sociale contacten

20%

Gewicht verminderen

De top 3 was in 2017 hetzelfde als in 2022. Alleen zijn
lekker buiten zijn en opbouw van conditie, kracht en/of
lenigheid van plaats verwisseld. In 2017 werd
lichaamsbeweging/gezondheid door 77% genoemd. In
2022 is dit 89%.

14%

Prestatie, jezelf verbeteren

5%

Revalidatie

5%

Competitie

2%

Omdat er goede voorzieningen/accommodaties
zijn

1%

Nieuwe vaardigheden leren

0%

Zakelijke contacten opdoen/onderhouden

0%

Aanzien/status

0%

Anders, namelijk:

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
bewegen en/of sporten.
Lichaamsbeweging/gezondheid
is
hierbij
de
belangrijkste reden om te bewegen en/of sporten.

39%

3%

2.1 Beweging
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Beweging in de gemeente Brummen
Wat is/zijn de belangrijkste reden(en) om niet te bewegen en/of sporten?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk (n=60)
Ik heb een lichamelijke beperking

34%

Ik heb onvoldoende motivatie om (door) te gaan
met sporten

29%

Ik vind het niet leuk

26%

Ik heb er geen zin in

22%

Ik vind het te duur

16%

Ik heb geen tijd

13%

Ik ben te oud om te sporten

6%

Ik weet niet welke sport het beste bij mij past

6%

Er is geen sport/sportclub in de buurt waar ik
mijzelf thuis voel
Ik denk dat te weinig uithoudingsvermogen heb

5%
3%

Ik kan mijn favoriete sport niet in de buurt
beoefenen
Ik weet niet welke sporten ik in de buurt kan
beoefenen
Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de
openbare ruimte

0%

Mijn vrienden/kennissen sporten niet

0%

2%
2%

Anders, namelijk:
Weet ik niet

In 2017 werd een lichamelijk beperking ook het vaakst
genoemd als reden om niet te sporten (door 30%).
Onvoldoende motivatie wordt in 2022 door 29%
genoemd. Dit was in 2017 12%.

11%

Ik ervaar het als een drempel om me aan te
melden bij bv. een vereniging

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die niet
bewegen en/of sporten. Een lichamelijke beperking
blijkt voor deze groep de meest genoemde reden om
niet te sporten en bewegen.

16%
4%

2.1 Beweging
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Sportbeoefening

Welke sport of sporten heeft u in het afgelopen jaar beoefend? Meer antwoorden mogelijk (n=588)
Sport
Wandelsport
Fitness cardio/kracht
Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen
Hardlopen/joggen/trimmen
Zwemsport (excl. waterpolo)
Tennis
Golf
Skiën/langlaufen/snowboarden
Aerobics/steps/spinning (groepslessen op muziek)
Gymnastiek/turnen
Bridge
Paardensport
Volleybal
Veldvoetbal
Badminton
Motorsport
Klimsport/bergwandelen
Schaatsen
Schaken
Roeien
Danssport
Zeilen/surfen
Tafeltennis

Percentage
45%
20%
20%
12%
11%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Sport
Waterpolo
Biljart/poolbiljart/snooker
Jeu de boules
Korfbal
Schietsport
Darts
Duiksport
Vecht en verdedigingsport (excl. judo)
Skeeleren/skaten
Kano
Bowling
Midgetgolf
Dammen
Zaalvoetbal
Atletiek
Basketbal
Hockey
Handbal
Honkbal/softbal
Judo
Squash
Anders, namelijk:
Geen sport

In 2017 was de top 5 hetzelfde. Wel wordt de wandelsport nu (45%) vaker
beoefend dan in 2017 (31%). Hardlopen/joggen/trimmen wordt nu (12%) juist
minder vaak beoefend dan in 2017 (17%)

2.1 Beweging

Percentage
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
16%

Bij ‘Anders, namelijk’ zijn nog veel verschillende antwoorden
genoemd. Daarbij worden (recreatief) fietsen en Yoga vaak
genoemd.
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Sportbeoefening top 5

Hoe beoefende u Wandelsport in het afgelopen jaar?
Meer antwoorden mogelijk (n=269)
Alleen, op eigen initiatief

86%

In groepsverband, georganiseerd door
uzelf, familie, vrienden en/of kennissen
Als lid van een sportvereniging

Hoe beoefende u Fitness cardio/kracht in het afgelopen jaar?
Meer antwoorden mogelijk (n=123)
Als abonnee/lid/cursist van een
fitnesscentrum of andere
commerciële sportaanbieder

23%
4%

68%

Alleen, op eigen initiatief

Als lid van een sportvereniging

27%
5%

Als deelnemer aan een georganiseerd
sportevenement

2%

In groepsverband, georganiseerd
door uzelf, familie, vrienden en/of
kennissen

1%

Als abonnee/lid/cursist van een
fitnesscentrum of andere commerciële
sportaanbieder

1%

Via het sociaal-cultureel werk,
sportbuurwerk of welzijnswerk

1%

Via het sociaal-cultureel werk,
sportbuurwerk of welzijnswerk

1%

In het kader van bedrijfssport

0%

Tijdens een georganiseerde
sportvakantie

1%

Tijdens een georganiseerde
sportvakantie

0%

In het kader van bedrijfssport

0%

Als deelnemer aan een
georganiseerd sportevenement

0%

Anders, namelijk:

3%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die het
afgelopen jaar wandelsport hebben beoefend. Zij
wandelden vaak ‘alleen, op eigen initiatief’.

Anders, namelijk:

9%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die het
afgelopen jaar fitness cardio/kracht hebben beoefend.
Het merendeel deed dit als abonnee/lid/cursist van een
fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder.

2.1 Beweging
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Sportbeoefening top 5

Hoe beoefende u Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen in het
afgelopen jaar? Meer antwoorden mogelijk (n=118)

Alleen, op eigen initiatief

Als deelnemer aan een
georganiseerd sportevenement

Alleen, op eigen initiatief

89%

In groepsverband, georganiseerd
door uzelf, familie, vrienden en/of
kennissen
Als lid van een sportvereniging

Hoe beoefende u Hardlopen/joggen/trimmen in het afgelopen jaar?
Meer antwoorden mogelijk (n=68)

26%
7%
5%

85%

Als lid van een sportvereniging

14%

Als deelnemer aan een
georganiseerd sportevenement

13%

In groepsverband, georganiseerd
door uzelf, familie, vrienden en/of
kennissen
Als abonnee/lid/cursist van een
fitnesscentrum of andere
commerciële sportaanbieder

12%

Als abonnee/lid/cursist van een
fitnesscentrum of andere
commerciële sportaanbieder

1%

In het kader van bedrijfssport

0%

In het kader van bedrijfssport

1%

Via het sociaal-cultureel werk,
sportbuurwerk of welzijnswerk

0%

Via het sociaal-cultureel werk,
sportbuurwerk of welzijnswerk

0%

Tijdens een georganiseerde
sportvakantie

0%

Tijdens een georganiseerde
sportvakantie

0%

Anders, namelijk:

0%

Anders, namelijk:

2%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die het
afgelopen jaar wielrennen/mountainbiken/toerfietsen
hebben beoefend. Bijna 90% deed dit doorgaans
alleen.

4%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die het
afgelopen jaar hardlopen/joggen/trimmen
hebben
beoefend. Ook dit werd in de meeste gevallen alleen
en op eigen initiatief gedaan.

2.1 Beweging
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Sportbeoefening top 5

Hoe beoefende u Zwemsport (excl. waterpolo) in het afgelopen jaar?
Meer antwoorden mogelijk (n=66)

Alleen, op eigen initiatief

74%

In groepsverband, georganiseerd
door uzelf, familie, vrienden en/of
kennissen
Als abonnee/lid/cursist van een
fitnesscentrum of andere
commerciële sportaanbieder

12%
11%

Als lid van een sportvereniging

9%

Als deelnemer aan een
georganiseerd sportevenement

8%

In het kader van bedrijfssport

0%

Via het sociaal-cultureel werk,
sportbuurwerk of welzijnswerk

0%

Tijdens een georganiseerde
sportvakantie

0%

Anders, namelijk:

7%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die het
afgelopen jaar zwemsport (excl. waterpolo) hebben
beoefend. Circa driekwart beoefende deze sport
alleen.

2.1 Beweging
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Beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

Beweegt en/of sport u wel eens in de openbare ruimte? (n=588)

Nee
17%

Van welke mogelijkheden in de openbare ruimte maakt u regelmatig
gebruik om te bewegen en/of sporten?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk (n=484)
Wandelpaden

83%

Bos

78%

Fietspaden

76%

Park

Ja
83%

8%

Recreatieplas

4%

Ruiterpaden

3%

Speelplekken
Anders, namelijk:

1%
4%

Bovenstaande vraag is alleen gesteld aan
respondenten die wel eens in de openbare ruimte
bewegen en/of sporten. Zij maakten vooral
gebruik van wandelpaden, bossen en fietspaden.

2.1 Beweging
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Beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

Kunt u aangeven of er volgens u voldoende van deze mogelijkheden zijn?

Fietspaden (n=373)

32%

Wandelpaden (n=403)

Ruiterpaden (n=15)

36%

Recreatieplas (n=17)

Speelplekken (n=4)

Ruim voldoende

27%

14%

46%

15%

21%

17%

2%

8%

2%

5%

5%

5% 2%

21%

8%

25%

Niet voldoende, niet onvoldoende

8%

18%

12%

48%

25%

8%

41%

46%

Voldoende

7%

45%

20%

Bos (n=373)

Park (n=41)

51%

6%

23%

50%

Onvoldoende

Ruim onvoldoende

0%

Weet ik niet/ geen mening

Deze stellingen zijn alleen gesteld aan de respondenten die gebruik
maken van de betreffende mogelijkheid. Bij sommige mogelijkheden is
het aantal respondenten laag en zijn de resultaten indicatief.

2.1 Beweging
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Beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

Kunt u aangeven wat u van deze mogelijkheden vindt?

Fietspaden (n=373)

11%

Wandelpaden (n=403)

Ruiterpaden (n=15)

16%

Recreatieplas (n=17)

19%

61%

5%

27%

Bos (n=373)

Park (n=41)

62%

12%

58%

16%

25%

Goed

3% 1%

5%

8%

11%

58%

18%

Heel goed

8%

57%

17%

Speelplekken (n=4)

18%

47%

28%

6% 2%

2%

14%

8%

75%

Niet goed, niet slecht

Slecht

Heel slecht

Weet ik niet/ geen mening

Deze stellingen zijn alleen gesteld aan de respondenten die gebruik maken van
de betreffende mogelijkheid. Bij sommige mogelijkheden is het aantal
respondenten laag en zijn de resultaten indicatief.

2.1 Beweging

19

Brummen
Spreekt

De reis van en naar werk

Met welk vervoermiddel gaat u weleens naar uw werk?
Meer antwoorden mogelijk (n=267)

Auto

69%

Fiets

30%

Openbaar vervoer (bus, trein)

9%

Te voet

8%

Scooter/brommer

Gemiddeld:

24,8 km

12%

Elektrische fiets/Speed pedelec
(snelle elektrische fiets die tot 45
km/u kan)

Motor

Wat is ongeveer de afstand tussen uw werkadres en
huisadres? (n=248)

3%
1%

Anders, namelijk:

6%

Ik werk volledig thuis

6%

Deze vragen zijn alleen gesteld aan respondenten die
werken. Het merendeel van deze groep gaat met de
auto naar het werk, circa 30% doet dit ook weleens op
de fiets. De gemiddelde afstand tussen werkadres en
huisadres bedraagt nagenoeg 25 kilometer.

2.1 Beweging
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De reis van en naar werk
U heeft aangegeven weleens te fiets of te voet naar uw werk te gaan.
Wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen?
Meer antwoorden mogelijk (n=88)
Het is goed voor mijn gezondheid

34%

Het geeft me weinig stress/ het geeft
me ontspanning

32%

Mooi weer

29%

Het is gemakkelijk

26%

Het is comfortabel

18%

Ik bepaal zelf wanneer ik vertrek/ het
is flexibel

15%

Het bespaart tijd

Anders, namelijk:
Geen reden

10%

12%

Ik kom zwetend aan op mijn werk/ geen
gelegenheid om op te frissen op werklocatie

8%

Slecht weer

7%

Het is slecht te combineren met
brengen/halen van kinderen
De fiets- of wandelroute naar mijn werk is
onveilig

4%

Het is niet comfortabel

4%

6%

Geen reiskosten vergoeding met de fiets of
te voet
Geen afgesloten fietsenstalling op
werklocatie

2%

Ik heb geen fiets

1%

Het is veel gedoe/ het geeft me stress

1%

10%

2%

Anders, namelijk:
Geen reden

5%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die wel
eens te fiets of te voet naar het werk gaan. Het
merendeel doet dit omdat het goed is voor de
gezondheid.

28%

Ik kan niet gemakkelijk spullen meenemen

3%
2%

61%

Mijn reis duurt langer

44%

Het is duurzaam

Dan sta ik niet in de file

Ik vind de reisafstand te ver

77%

Het is goedkoop

Het is mijn enige optie

U heeft aangegeven (vrijwel) nooit te fiets of te voet naar uw werk te
gaan. Wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen?
Meer antwoorden mogelijk (n=164)

28%
3%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die (vrijwel) nooit te fiets of te voet naar
het werk gaan. Met name de reisafstand blijkt hierin een belemmering.
Bij ‘Anders, namelijk:’ zijn veel verschillende antwoorden gegeven. Daarbij wordt een
aantal keer genoemd dat ze de auto nodig hebben tijdens het werken. Ook worden
afwijkende werktijden (reizen in het donker) genoemd als reden.

2.1 Beweging
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Sportaanbod in de gemeente Brummen
Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het sportaanbod in de gemeente?

De keuze uit de verschillende te beoefenen sporten (n=588) 4%

33%

De kwaliteit van het sportaanbod (n=588) 4%

33%

Aanpassingen voor specifieke doelgroepen (denk aan
mogelijkheden voor mensen met een beperking of voor 70plussers) (n=588)

11%

Mogelijkheden voor beginners in de sport (n=588)

5%

Mogelijkheden voor sporten die je niet bij een vereniging of
sportclub beoefent (denk aan wandelen, fietsen, hardlopen en
dergelijke) (n=588)

5%

Zeer ontevreden

Ontevreden

Neutraal

27%

29%

22%

Tevreden

37%

33%

8%

23%

40%

Zeer tevreden

6%

4%

19%

25%

50%

3%

39%

21%

13%

Weet niet/geen mening

Respondenten blijken grotendeels tevreden over het
aanbod van sporten die niet bij een club of vereniging
worden beoefend. Ook de keuze uit verschillende
sporten en de kwaliteit van het aanbod zorgt bij een
groot deel van de respondenten voor tevredenheid.

2.1 Beweging
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Sportaanbod in de gemeente Brummen
Hoe tevreden bent u over de gemeentelijke binnensportaccommodaties?

Zwembad Rhienderoord (n=588)

3%

19%

27%

Sportzaal Rhienderoord (n=588) 1%

16%

12%

Sporthal de Bhoele (n=588)

14%

13%

2%

Gymzaal Kloosterstraat (n=588) 1% 13%

Zeer ontevreden

Ontevreden

8%

68%

4%

66%

3%

Neutraal

42%

80%

Tevreden

Zeer tevreden

Weet niet/geen mening

Van de respondenten die de gemeentelijke
binnensportaccommodaties kunnen beoordelen is men
met name tevreden over het Zwembad Rhienderoord.

2.1 Beweging
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Sportaanbod in de gemeente Brummen

Vindt u dat er in de gemeente Brummen voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen en te sporten? (n=588)

Ja, er zijn voldoende mogelijkheden

61%

Ja, er zijn voldoende mogelijkheden,
maar ik heb wel verbeterpunten
namelijk:

8%

Ik mis een mogelijkheid, namelijk:

7%

Weet ik niet / geen mening

24%

Het merendeel van de respondenten vindt dat er
voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen en te
sporten. Circa een kwart weet dit niet of heeft hierover
geen mening.
Percentages van respondenten die de antwoorden ‘ja’
geven zijn in de kernen Brummen, Eerbeek en ‘Overig’
respectievelijk 70%, 67% en 71%.

2.1 Beweging
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Alcoholgebruik in de gemeente Brummen

Voldoet u aan de richtlijn van de Gezondheidsraad van maximaal 1
glas alcohol per dag? (n=588)

Nee
19%

Denkt u dat alcoholgebruik in het algemeen, in de gemeente
Brummen, is toegenomen in de afgelopen jaren? (n=588)

Zeer sterk toegenomen

1%

Sterk toegenomen

15%

Gelijk gebleven

Sterk afgenomen

Zeer sterk afgenomen

Ja
81%

Weet ik niet/ geen mening

19%

2%

0%

62%

Het grootste deel van de respondenten voldoet aan de
richtlijn van maximaal 1 glas alcohol per dag. Men
geeft daarnaast vooral aan weinig zicht te hebben op
het algemene alcoholgebruik in de gemeente
Brummen.

2.2 Middelengebruik
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Alcoholgebruik in de gemeente Brummen

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over alcoholgebruik?

Ik zou mijn alcoholgebruik graag minderen (n=588)

Zeer oneens

Oneens

Neutraal

Eens

20%

26%

Zeer eens

Ik vind mijn alcoholgebruik zorgelijk (n=588)

43%

Iemand uit mijn omgeving vindt mijn alcoholgebruik zorgelijk
(n=588)

42%

Ik vind het alcoholgebruik van iemand uit mijn omgeving
zorgelijk (n=588)

Zeer oneens

Oneens

Neutraal

Eens

23%

Zeer eens

17%

4%

30%

Weet niet/geen mening

25%

22%

22%

11%

5%

4% 6%

11% 3% 9%

Weet niet/geen mening

N.V.T.

24%

25%

20%

N.V.T.

De meeste respondenten maken zich weinig zorgen
over het eigen alcoholgebruik. Ongeveer 14% vindt het
gebruik van iemand uit de omgeving wel zorgelijk.

2.2 Middelengebruik
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Drugsgebruik in de gemeente Brummen
Gebruikt u en/of iemand uit uw omgeving (wel eens) drugs? (n=588)

Nee

Ja, ikzelf

Ja, iemand uit mijn omgeving

Zeg ik liever niet

92%

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over drugsgebruik?
Ik vind het drugsgebruik van iemand uit mijn omgeving zorgelijk (n=40)

Zeer oneens

9%

Oneens

1%

Neutraal

6%

21%

2%

Eens

1%

17%

Zeer eens

Weet niet/geen mening

In 2017 gaf 1% aan wel eens drugs te gebruiken. Dat
is hetzelfde percentage als in 2022. Het overgrote
merendeel van de respondenten gebruikt geen drugs.

50%

0%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
iemand kennen die drugs gebruikt. Het merendeel
hiervan maakt zich zorgen over het drugsgebruik van
iemand uit hun omgeving.

2.2 Middelengebruik
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Weet u waar u hulp zou kunnen vragen wanneer u of iemand in uw omgeving te maken zou hebben met een alcohol- of
drugsverslaving? (n=43)

Ja, namelijk:

Nee, maar ik zou dit wel graag willen
weten

45%
Bij ‘Ja, namelijk:’ wordt een aantal verschillende
antwoorden gegeven. Tactus komt daarin vaker
terug. Ook wordt de (huis)arts een aantal keer
genoemd.

19%

Nee, hoef ik ook niet te weten

36%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die wel
eens drugs gebruiken of aan respondenten die iemand
kennen die drugs gebruikt. Bijna de helft van deze
groep geeft aan te weten waar ze hulp kunnen vragen
bij een alcohol- of drugsverslaving.

2.2 Middelengebruik
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Sociaal contact in de gemeente Brummen

In hoeverre bent u het met onderstaande stellingen eens?

Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse problemen
terecht kan (n=588)

4% 12%

53%

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van nood kan terugvallen (n=588)

5% 11%

54%

Ik heb voldoende mensen op wie ik volledig kan vertrouwen (n=588)

5%

Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel (n=588)

7%

Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht
(n=588)

Vereenzaming komt voor in de gemeente Brummen (n=588)

Zeer oneens

Oneens

Neutraal

6%

12%

Eens

17%

56%

42%

2.3 Mentale gezondheid

21%

57%

14%

Zeer eens

26%

56%

14%

9%

24%

21%

15%

4%

2%

2%

2%

2%

33%

Weet niet/geen mening
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Sociaal contact in de gemeente Brummen

In hoeverre bent u het met onderstaande stellingen eens?

Ik mis een echt goede vriend of vriendin (n=588)

27%

Ik ervaar een leegte om mij heen (n=588)

30%

Ik mis gezelligheid om mij heen (n=588)

20%

Ik mis mensen om mij heen (n=588)

21%

Vaak voel ik me in de steek gelaten (n=588)

Ik ben bang om te vereenzamen (n=588)

Oneens

Neutraal

48%

47%

Zeer eens

2.3 Mentale gezondheid

14%

17%

49%

Eens

10% 2%

17%

50%

30%

6% 2%

16%

44%

34%

8% 3%

14%

48%

32%

Ik vind mijzelf eenzaam (n=588)

14%

45%

22%

Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt (n=588)

Zeer oneens

45%

2%

9% 2%

11%

11%

12%

4% 2%

4%1%

7% 1%

Weet niet/geen mening
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Als u in de situatie terecht komt dat u iets over eenzaamheid zou willen weten, waar zou u dan als eerste gaan zoeken?
Meer antwoorden mogelijk (n=588)

Huisarts

41%

Iemand uit het eigen netwerk,
namelijk:

26%

Team voor Elkaar (gemeente
Brummen)
Website van de gemeente Brummen

14%

Maatschappelijk werker

14%

Kerk of moskee

GGD
Anders, namelijk:

Bij ‘Organisaties uit de buurt zoals:’ wordt SWB het
vaakst genoemd.

19%

Gemeentegids

Organisatie in de buurt zoals:

Bij ‘Iemand uit het eigen netwerk, namelijk:’ worden
voornamelijk familie of vrienden genoemd.

24%

Bij ‘Anders, namelijk:’ worden vooral internet en
Google genoemd.
Zowel in 2017 als 2022 is huisarts het meest genoemd.
In 2017 werd de gemeentegids door 25% genoemd. In
2022 is dit 14%.

10%
5%
2%
18%

2.3 Mentale gezondheid
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Als u in de situatie terecht komt dat u (of een naaste) hulp nodig heeft bij psychische of emotionele problemen, waar zou u deze
hulp dan vragen? Meer antwoorden mogelijk (n=588)

Huisarts

81%

Iemand uit het eigen netwerk,
namelijk:

19%

Maatschappelijk werker

13%

Team voor Elkaar (gemeente
Brummen)

12%

Stichting Welzijn Brummen

Bij ‘Anders, namelijk:’ worden vooral internet familie of
vrienden genoemd.

10%

GGD

6%

Kerk of moskee

5%

Bibliotheek Brummen-Voorst

1%

Organisatie in de buurt zoals:

0%

Anders, namelijk:

Bij ‘Iemand uit het eigen netwerk, namelijk:’ worden
voornamelijk familie of vrienden genoemd.

Zowel in 2017 als 2022 is huisarts het meest genoemd.
In 2017 werd de maatschappelijk medewerker door
22% genoemd. In 2022 is dit 13%.

8%

2.3 Mentale gezondheid
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Door welke informatievoorziening bent u op de hoogte van activiteiten in uw buurt en van de hierboven genoemde algemene
voorzieningen? Meer antwoorden mogelijk (n=588)

GemeenteThuis in Brummens Nieuws

62%

Papieren gemeentegids

48%

Websites, bijvoorbeeld van de
gemeente, Stichting Welzijn
Brummen of Stichting Sportkompas

40%

Sociale media, zoals Facebook van
de gemeente

27%

Digitale gemeentegids

Anders, namelijk:

Ik ben niet op de hoogte

Men is voornamelijk op de hoogte van activiteiten in de
buurt door GemeenteThuis in Brummens Nieuws.

19%
7%

10%

2.4 Informatievoorziening
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Stel, u heeft hulp nodig bij het zoeken naar aanspraak, bij uw mantelzorg voor bijvoorbeeld uw partner of bij dagelijkse zaken als
huishouden en financiën. Weet u dan door de huidige informatievoorziening waar u dat kan vinden? (n=588)

Nee
43%

Meer dan de helft van de respondenten weet waar
informatie over hulp naar aanspraak te vinden is.

Ja, namelijk
via:
57%

2.4 Informatievoorziening

Bij ‘Ja, namelijk via:’ worden veel verschillende
antwoorden gegeven. Een aantal komt regelmatig
terug. Dat zijn gemeente, gemeentegids, Team voor
Elkaar en internet.
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Ontdekt u met de huidige informatievoorziening regelmatig leuke nieuwe dingen die u nog niet wist over uw buurt? (n=588)

Ja, namelijk
via:
22%
Het merendeel ontdekt niet regelmatig nieuwe
dingen over de buurt.
Bij ‘Ja, namelijk via:’ worden veel verschillende
antwoorden gegeven. Daarbij komt Brummens
Nieuws het vaakst voor. Verder worden ook
Facebook, Social Media, internet en krant
regelmatig genoemd.
Nee
78%

2.4 Informatievoorziening
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Inspireert de huidige informatievoorziening u om ook actief te worden in uw buurt? (n=588)

Ja, omdat:
8%

Bij ‘Ja, omdat:’ worden veel verschillende
antwoorden genoemd. Daarbij wordt aangegeven
dat ze zich willen inzetten voor de omgeving.
Weet ik niet/
geen mening
56%

Nee, want:
36%

De huidige informatie inspireert vaak niet om
actief te worden in de buurt.
Bij ‘Nee, want:’ worden veel verschillende
antwoorden genoemd. Geen behoefte en ik ben al
actief worden het vaakst genoemd.

2.4 Informatievoorziening
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Hoe zou u over activiteiten en algemene voorzieningen in de gemeente bij voorkeur geïnformeerd willen worden?
Meer antwoorden mogelijk (n=588)

GemeenteThuis in Brummens Nieuws

64%

Websites, bijvoorbeeld van de
gemeente, Stichting Welzijn
Brummen of Stichting Sportkompas

43%

Papieren gemeentegids

43%

Digitale gemeentegids

32%

Sociale media, zoals Facebook van
de gemeente
Anders, namelijk:
Ik wil niet geïnformeerd worden over
activiteiten en algemene
voorzieningen

Men zou voornamelijk via GemeenteThuis in
Brummens Nieuws geïnformeerd willen worden
over activiteiten en algemene voorzieningen.

29%

8%

3%

2.4 Informatievoorziening
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Bibliotheek Brummen-Voorst

Kent u de Bibliotheek Brummen-Voorst? (n=588)

Ik ken de Bibliotheek BrummenVoorst en weet wat ze doen

61%
Het merendeel van de respondenten kent de
Bibliotheek Brummen-Voorst en weet wat zij
doen.

Ik ken de Bibliotheek BrummenVoorst alleen van naam

Ik ken de Bibliotheek BrummenVoorst niet

27%

12%

2.5 Bibliotheek Brummen-Voorst
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Bibliotheek Brummen-Voorst

Ik ken de Bibliotheek Brummen-Voorst vooral van: (n=375)

Het uitlenen van boeken (en/of e-books, luisterboeken).

94%

De lezingen en boekpresentaties.

40%

Het ontwikkelen van taalvaardigheden van inwoners die
moeite hebben met lezen en schrijven (zoals met het…

31%

Het ontwikkelen van digitale vaardigheden van inwoners
voor wie de online wereld als ingewikkeld en onveilig…

25%

Het Informatiepunt Digitale Overheid voor alle vragen
over DigiD, belastingen, moeilijke brieven, invullen van…

20%

De tentoonstellingen en exposities.
De Voorleesexpress
De Bibliotheek op School.
Walk & Talk voor werkzoekenden.
Anders, namelijk:

19%

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
Bibliotheek Brummen-Voorst kennen en weet wat ze
doen.
De bibliotheek is met name bekend vanwege het
uitlenen van boeken.

13%
10%
9%
8%

2.5 Bibliotheek Brummen-Voorst
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Bibliotheek Brummen-Voorst

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Welke waarde heeft de bibliotheek voor de samenleving?

Helpt mensen bij het leren van nieuwe dingen. (n=588)

Zorgt dat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving.
(n=588)

Maakt kennis ook toegankelijk voor mensen met weinig geld
(n=588)

Maakt mijn dorp aantrekkelijker om te wonen. (n=588)

Biedt mensen de mogelijkheid om te ontspannen. (n=588)

Is een plek waar mensen met hun vragen terecht kunnen.
(n=588)

Helemaal eens

Eens

Niet eens, niet oneens

23%

52%

20%

45%

29%

15% 5%

52%

43%

Helemaal oneens

19%

7%2% 14%

40%

20%

Oneens

14% 3%

47%

24%

15%

7% 2% 15%

14%

11% 2% 14%

16% 3%

22%

Weet ik niet/geen mening

2.5 Bibliotheek Brummen-Voorst
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Bibliotheek Brummen-Voorst
Met welke thema’s/activiteiten moet de bibliotheek zich vooral bezig houden? (n=588)

Bevorderen van lezen

56%

Versterken van taalvaardigheid

18%

Bieden van informatie over
onderwerpen die gaan over leren,
ontwikkelen en ontmoeten

8%

Versterken van digitale vaardigheid
en computervaardigheid

8%

Bieden van een gezellige plek om
samen te komen of waar mensen
kunnen werken

5%

Kennis laten maken met kunst en
cultuur

4%

Zorgen voor ontmoeting en debat

Ruim de helft van de respondenten vindt dat de
bibliotheek zich vooral bezig moet houden met het
bevorderen van lezen.

1%

2.5 Bibliotheek Brummen-Voorst
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Bijlage I - Achtergrondvariabelen
Geslacht (n=588)

Woonplaats (n=588)
Anders
1%

Brummen

54%

Eerbeek

Vrouw
46%

Man
53%

Leeftijd (n=588)

<35 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar

Hall

4%

Leuvenheim

3%

Empe

2%

Tonden

2%

Buiten de gemeente

1%

4%
8%
16%

55-64 jaar

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar
kern. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke
invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te
nemen. Op deze pagina staan ongewogen resultaten. De rest
van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer
informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.

26%

65-74 jaar
>74 jaar

35%

28%
19%

Bijlage I
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Bijlage II - Onderzoeksverantwoording
Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Weging

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar
de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie.
In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een
statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet
door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd
als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van
een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een
betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek
op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de
uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar kern. Hiermee
zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel
representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in
statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde
groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in
het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging
krijgen een gewicht kleiner dan 1.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden
aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge
van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale
populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef.
Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat
50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald
aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5%
onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is
gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief
onderzoek.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten uit Eerbeek, krijgt
een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 1,34 en een
respondent uit Brummen (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,75.
Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met
een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’tot 50%).
Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale
weegfactor van 0,5 gehanteerd. Indien gewenst kan de tabel met alle
gehanteerde weegfactoren opgevraagd worden.
Door de weging zijn de resultaten representatief over kern.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (588)
kunnen met 95% betrouwbaarheid en 3,97% nauwkeurigheid uitspraken
worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Bijlage II
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