Achterhoek Spreekt

Wat vond u
belangrijk voor
de Achterhoek?
In augustus 2019 vroegen we u als lid van het Inwonerpanel Achterhoek Spreekt uw
mening over een drietal stellingen. In totaal hebben 2.273 panelleden de vragenlijst
ingevuld. Dat is bijna de helft van het totaal aantal panelleden en dat geeft een
betrouwbaar beeld.
Tijdens het Achterhoek Inspiratie Festival op 5 september 2019 legden we dezelfde
stellingen en twee extra vragen voor aan de bezoekers van het festival. Nog eens 50 (van
de ruim 500) festivalgangers gaven daar hun mening.
Hierna leest u welke reacties u ons gaf en wat de mening van de festivalgangers was.

Resultaten
Inwonerpanel Achterhoek Spreekt (2273)

Stelling 1:
De bereikbaarheid van
de Achterhoek bepaalt
of ik er blijf wonen.

21%

eens

60%

oneens

17%

neutraal

1%

weet niet/ geen mening

Deelnemers Achterhoek Inspiratie Festival (50)
22%

eens

74%

oneens

0%

neutraal

4%

weet niet/ geen mening

Voor de meerderheid bepaalt de bereikbaarheid van de Achterhoek
niet of hij/zij er blijft wonen. Maar voor ruim 20% wel.
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32%

eens
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weet niet/ geen mening

Stelling 2:
De Achterhoek moet
mensen van buiten de
regio aanbieden hier
een tijdje te komen
proefwonen.

Deelnemers Achterhoek Inspiratie Festival (50)
40%

eens

58%

oneens

0%

neutraal

2%

weet niet/ geen mening

De meningen over het proefwonen zijn wisselend.

Inwonerpanel Achterhoek Spreekt (2273)

Stelling 3:
In de Achterhoek
moet een
topattractie komen.
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Deelnemers Achterhoek Inspiratie Festival (50)
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Meer dan de helft van de panelleden vindt dat er
geen topattractie in de Achterhoek moet komen.

Over het resultaat
In het vorige panelonderzoek (voorjaar 2019) gaf een meerderheid van u aan de bereikbaarheid van de Achterhoek
een minder positief aspect te vinden. In dit onderzoek
geeft 20% van de respondenten aan dat de bereikbaarheid
van de Achterhoek bepaalt of hij/zij er blijft wonen.
Een belangrijke eyeopener! Over het proefwonen van mensen buiten de regio lopen de meningen uiteen.

Tenslotte bent u redelijk uitgesproken over een topattractie in de Achterhoek.
Al met al zijn dit zinvolle inzichten voor 8RHK ambassadeurs.
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Wat is top in de
Achterhoek?

Rust en ruimte; Meer
dan je denkt!; Prachtige hightech bedrijven,
vakantie paradijs; Innovatief; Houtkachels aan

Cultuur in de natuur,

Wat iedere
Nederlander moet
weten over de
Achterhoek …

banden leggen. Zijn slecht voor gezondheid en milieu;
Behoud de Achterhoekse cultuur en

mentaliteit

Uniek; Goed wonen in een mooie omgeving;
Je kan hier voor je rust komen en er is genoeg te doen; Groene
natuur! Gastvrije mensen! Leefbaar!; Er zijn altijd nieuwe
verrassingen, kom gewoon een keertje langs; Dat het
rustig is; Aardige mensen; Hoe mooi het hier is en hoe fijn de mensen zijn
die er wonen en het echte naoberschap; Wisselende landschappen; Unieke
samenwerking Win-win; Kom kijken Ervaar; Wij zijn zuinig
op ons groen; Dat er meer is dan de Zwarte Cross; Gastvrij,
vriendelijk, superboeren zijn; Groen; Verassend!; Rust, Natuur; Groen!
Veel bomen langs mooie wegen; Dat het gemoedelijk wonen is; De
mogelijkheden die het biedt; Dat het een fraai/rustig gebied is. Ook
innovatief!; Dat is het mooiste deel van Nederland. Houden
zo!; Waar het op de kaart ligt!; Dat het hier heel mooi is; De rest van NL echt niet
zover weg is! Het is fijn wonen in de Achterhoek; Rustig en gezellig;
Dat het zo vriendelijk is; Zo blijven gemoedelijk; Hier
wordt je verrast; De tijd heeft er stilgestaan
en toch is alles er aanwezig; Rust, ruimte,
Top 5 genoemde
natuur; naoberschap; Mooi groen en rustig;
antwoorden:
Rustig en gezellig; Ruimte, rust,
1. De rust die er heerst
weinig mensen, natuur;
waardevol;

Gewoon zo blijven; De GROENE regio;

duurzaamheid,
energieneutraal; Dicht bij de
natuur is fijn wonen en dat zie je terug
Natuur,

aan de mensen; Goed wonen in een

mooie

2. De mooie natuur/ omgeving
3. Het is er fijn wonen
4. Er heerst een gemoedelijke sfeer
5. Er is veel ruimte

omgeving; Dat er geen mooiere plek is; Het is
relaxt, maar volop in ontwikkeling. Best Regio
2B coming up!; Mooi Groen, houden zo!

Over de resultaten

Achtergrondvariabelen

52%

48%

Respons en
betrouwbaarheid
In totaal hebben 2.273 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek;
een response-rate van 48%.

Weging
De resultaten uit dit onderzoek
zijn gewogen naar gemeente en
leeftijdscategorie. Deelnemers in
ondervertegenwoordigde groepen
krijgen een gewicht groter dan
1 en tellen zo relatief zwaarder
mee in het totaalresultaat,
deelnemers in groepen met een
oververtegenwoordiging krijgen
een gewicht kleiner dan 1.

De respondenten zijn als volgt
verdeeld over de gemeenten:
gemeente

aantal

Aalten

331

Berkelland

335

Bronckhorst

347

Doetinchem

434

Oost Gelre

266

Oude-IJsselstreek

307

Winterswijk

240

Gezien de vakantieperiode is dit
een goede score. Hiermee kunnen
we met 95% betrouwbaarheid
uitspraken doen op algemeen
niveau.
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