
Cultuur

Met dit aantal respondenten kunnen er betrouwbare en nauwkeurige uitspraken worden gedaan over de populatie. In
deze factsheet staan de belangrijkste resultaten en leest u wat gemeente Brummen daarmee wil doen.

Cultuurparticipatie

Cultuuraanbod

Cultuurvoorzieningen

Vindt u dat u goed op de hoogte bent van het cultuuraanbod in de gemeente Brummen? 

36% van de respondenten is
goed op de hoogte van het

cultuuraanbod in de gemeente.

24% van de respondenten is
slecht op de hoogte van het

cultuuraanbod in de gemeente.

Welke vormen van cultuur voert u zelf uit? Top 3

Musical / Cabaret /
Muziekoptreden Klassieke muziek Beeldende kunst

22% 17% 14%

Bent u lid van een vereniging, club of gezelschap op het
gebied van cultuur in de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan

een muziekvereniging, toneelvereniging, etc. 

Welke vorm(en) van cultuur in de gemeente Brummen bezoekt u wel eens? Top 4

Evenementen

55%

Bibliotheken

42%

Kermis

45%

Pinksterfestival

41%

Ja (30%) Nee (31%) Weet ik niet/geen mening (39%)

Mist u wat op het gebied van cultuur in de gemeente
Brummen?

Wat kan er volgens u beter aan het cultuuraanbod in
de gemeente Brummen? Top 3

Wilt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden
u bent over het cultuuraanbod in de gemeente? 

6,2

Draagt het cultuuraanbod in gemeente Brummen er aan
bij dat u ... ?

32%32%32%

49%49%49%

43%43%43%

24%24%24%

24%24%24%

27%27%27%

28%28%28%

17%17%17%

19%19%19%

16%16%16%

9%9%9%

11%11%11%

Ja Een beetje Nee

Weet ik niet/ geen mening

Wat gebeurd er met de resultaten?

zich gelukkig
voelt

plezier heeft

zich kunt
ontspannen

86% van de respondenten vindt
het (zeer) belangrijk dat

scholieren tijdens hun
schooltijd kennis maken met

verschillende vormen van
cultuur.

85% vindt het (zeer) belangrijk dat
gemeente Brummen muziek en

cultuureducatie mogelijk maakt en
aanmoedigt in het onderwijs. 

75% vindt het (zeer) belangrijk
dat iedereen mee kan doen aan

cultuur. 

Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente culturele
voorzieningen financieel ondersteunt? 

De werkgroepen van de Culturele Stichting
organiseren verschillende activiteiten. Aan welke

activiteit(en) heeft u het meest behoefte?
Top 4

In september 2021 heeft er een
onderzoek in gemeente Brummen

plaats gevonden over cultuur.  

In totaal hebben 517 personen de
vragenlijst volledig ingevuld.  

Ja (27%) Nee (73%)

Meer/ breder
aanbod

Betere
informatie

over aanbod

Faciliteiten/
locaties

13% 12%43%

86%86%86%

78%78%78%

69%69%69%

49%49%49%

30%30%30%
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Exposities

19% 18%25%58%



Wat gebeurt er met de resultaten?
Volgend jaar stelt de gemeente een visie over cultuur op.  Het gemeentebestuur gebruikt de resultaten van dit
onderzoek om deze visie op te stellen. En dat geldt ook bijvoorbeeld de opbrengst van de gesprekken die zijn
gevoerd bij de cultuurcaravan. Evenals de inbreng van diverse deskundigen die in onze gemeente actief zijn op het
gebied van cultuur. De eerste gedachten over de koers van de cultuurvisie wil wethouder Timmer al met de
gemeenteraad bespreken tijdens een presentatie tijdens het raadsforum op 2 december. Bedoeling is dat de visie in
de loop van 2022 klaar is en door de raad vastgesteld kan worden.
 


