
In mei/juni is, onder meer via het inwonerspanel Brummen Spreekt, een
onderzoek gedaan naar recreatie en toerisme. Indien u heeft
deelgenomen, hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Recreatie en Toerisme

Aantal deelnemers: 514

Deelgebieden Brummen

Gebied 1:

Gebied 2:

Gebied 3:

33%

62%

5%

Recreatie en Toerisme

Ik woon in: . . .

Het aantal bezoekers dat doorgaans naar gemeente Brummen komt is:

Gebied 1:

Gebied 2:

Gebied 3:

(Veel) te veel Niet te weinig, niet te veel (Veel) te weinig

6% 64% 14%

3% 39% 42%

14% 52% 23%

Weet ik niet

15%

16%

11%

Gebied 1:

Gebied 2:

Gebied 3:

Toegenomen Afgenomen Gelijk gebleven

42% 12% 22%

19% 23% 26%

29% 12% 16%

Weet ik niet

24%

32%

43%

Het aantal bezoekers dat naar de gemeente komt is, volgens u, in de afgelopen jaren:

Eerbeek en omgeving
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In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: % (Helemaal) eens

79%

De komst van toeristen
zorgt voor meer

levendigheid en reuring

79%

Recreatie en toerisme

dragen bij aan de lokale
economie

De komst van toeristen maakt mij trots een inwoner van de gemeente Brummen en ons gebied te zijn

58% 31% 10%

(Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens

77%

Door recreatie en toerisme

zie ik niet dat er schade

optreedt aan erfgoed *

Door recreatie en toerisme

zie ik niet dat de
leefbaarheid van mijn

woonomgeving afneemt *

74%

Door recreatie en toerisme

zie ik niet dat het te druk
wordt in gemeente

Brummen *

68%

De voordelen van recreatie
en toerisme wegen op tegen

de nadelen

64%

Ik heb er vertrouwen in dat
de gemeente recreatie en

toerisme zal sturen op een
passende schaal

57%

Ik vind dat recreatie en
toerisme aangemoedigd

mogen worden

70%

Het toestaan van meer
verblijfsrecreatie zal niet

leiden tot ongewenste
drukte *

52%

Recreatie en toerisme
helpen onze culturele

identiteit en historische

gebouwen te bewaren

53%54%

Dankzij recreatie en
toerisme zijn hier meer

winkel- en
horecagelegenheden
Gebied 1: 71%

Een groei van het aantal
bezoekers zal niet leiden tot

wrijving tussen inwoners en
bezoekers *

62%

Ik heb het gevoel dat ik mee
kan doen in beslissingen

over de ontwikkeling van
recreatie en toerisme

13%

Dankzij recreatie en

toerisme zijn hier meer
recreatieve mogelijkheden

voor de inwoners

38%

Gebied 1: 50%; Gebied 2: 33%

Recreatie en toerisme

stimuleren de ontwikkeling 

van publieke faciliteiten

49%

* Om de weergave van de uitkomsten van de stellingen in lijn met elkaar te houden, is de formulering van deze stellingen aangepast van een negatieve
naar positieve formulering.



Respons en betrouwbaarheid

95%In totaal hebben 514 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.
Het onderzoek is door het grote aantal respondenten statistisch betrouwbaar. statistisch

betrouwbaar

4,26%
foutmarge

Wat gebeurt er met de resultaten?

Samenvatting uitkomsten stellingen

Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek naar verblijfsrecreatie in onze gemeente. De
resultaten van het inwonersonderzoek worden hierin gebruikt.
Met de resultaten kan gemeente Brummen (nieuwe) aanvragen van ondernemers beter beoordelen.
Daarnaast zal de gemeente de resultaten gebruiken om te sturen op ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Komst van toeristen zorgt voor (veel)

meer levendigheid en reuring

Recreatie en toerisme dragen sterk

bij aan de lokale economie

Er treedt nauwelijks schade op aan

erfgoed door recreatie en toerisme

Leefbaarheid van eigen

woonomgeving neemt niet af
door recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme mogen

aangemoedigd worden in
de gemeente

Over het algemeen wordt het niet te

druk in de gemeente door recreatie

en toerisme

Voordelen van recreatie en toerisme

wegen (grotendeels) op tegen
de nadelen

Er wordt niet (echt) verwacht dat een

groei van het aantal bezoekers
zal leiden tot wrijving tussen

inwoners en bezoekers

Redelijk veel vertrouwen dat de

gemeente recreatie en toerisme zal

sturen op een schaal die past bij
gemeenschap

Vooral in gebied 1 meer winkel- en

horecagelegenheden dankzij
recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme helpen

culturele identiteit en historische
gebouwen te bewaren

Meerderheid verwacht geen

ongewenste drukte bij het toestaan

van meer verblijfsrecreatie

Recreatie en toerisme stimuleren de

ontwikkeling van publieke faciliteiten

in de gemeente enigszins

Met name in gebied 1 extra

mogelijkheden voor inwoners dankzij

recreatie en toerisme, in gebied 2 niet

Gevoel dat inwoners mee kunnen
doen in beslissingen over

ontwikkeling van recreatie en
toerisme kan verbeterd worden


