Achterhoek Spreekt

Wat vond u
belangrijk voor
de Achterhoek?

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Achterhoek Spreekt’.
In februari en maart 2019 heeft het eerste onderzoek via dit panel plaatsgevonden.
Graag delen wij de belangrijkste onderzoeksresultaten met u.

Resultaten
“Stel: een kennis of
familielid van u woont
buiten de Achterhoek en
denkt erover om hier te
komen wonen.
Op welke positieve en
negatieve kanten van de
Achterhoek zou u
hem/haar wijzen?”

Positieve kanten (top 5)
•
•
•
•
•

Rust
Ruimte
Natuur
Gemoedelijk
Groen

Negatieve kanten (top 5)
•
•
•
•
•

Slecht openbaar vervoer
Slechte bereikbaarheid
Weinig winkels
Vergrijzing
Weinig werkgelegenheid

Resultaten
74%

Aanpak leegstand winkels, kantoren, boerderijen

56%

Mensen kunnen wonen zoals ze wensen

53%

Bereikbaarheid voorzieningen en bedrijven

52%

Achterhoekers die willen werken alle kansen bieden

38%

Tegengaan ondermijnende criminaliteit

35%

Beter benutten kansen over grens door samenwerking Duitsland

34%

Economie laten groeien

28%

Bedrijven helpen grondstoffen en producten hergebruiken

22%

Zorgen dat mensen buiten regio hier komen werken

12%

Verbeteren gezondheid Achterhoekse bevolking
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Top 3
1 Verbeteren samen
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Wat moet er gebeuren voor
een betere gezondheid van de
Achterhoekers?
Top 3
1 Beter in beeld brengen van
mensen die zorg/ hulp nodig
hebben
2 Bevorderen gezonde leefstijl
3 Stimuleren gemeenschapsgevoel/
naoberschap
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Wat moet er gebeuren met de
bestaande woningen in de regio?
Top 3
1 Veranderen naar meer woningen
voor jongeren
2 Energiezuiniger maken
3 Geschikt maken voor ouderen

Over de resultaten
Achtergrondvariabelen
4%

96%

Respons en
betrouwbaarheid
In totaal hebben 4.347 van de 4.512
panelleden deelgenomen aan het
onderzoek; een response-rate
van  96%. Uit de hoge responsrate kan worden afgeleid dat er
een grote betrokkenheid is onder
de panelleden van ‘Achterhoek
Spreekt’. Het onderzoek is
statistisch betrouwbaar en
nauwkeurig en representatief over
gemeenten en leeftijdscategorieën.

Geslacht en leeftijd
Circa 57% van de deelnemers is man
en 43% vrouw. Het merendeel (88%)
van de deelnemers is ouder dan
veertig jaar.

De respondenten zijn als volgt
verdeeld over de gemeenten:
gemeente

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.

aantal

Aalten

885

Berkelland

807

Bronckhorst

535

Doetinchem

599

Oost Gelre

390

Oude-IJsselstreek

821

Winterswijk

340

Wat gebeurt er met de resultaten?
Als het gaat om de vraag wat we moeten aanpakken in
de Achterhoek, geeft u samen met duizenden andere
panelleden eensgezind prioriteit aan de aanpak van
de leegstand van winkels, kantoren, boerderijen. Dit
is een helder signaal. In de Regio Deal die Achterhoek
ambassadeurs met het Rijk gaat afsluiten (medio juni
2019), wordt deze mening extra meegewogen. Mede
naar aanleiding van uw reactie ontwikkelt de Achterhoek
Thematafel Vastgoed en wonen een ‘taskforce’ om
leegstand en transformatie regiobreed stevig aan te
pakken. Geen eenvoudige opgave, maar noodzakelijk voor
de Achterhoek.
De resultaten laten ook zien wat u als minder positieve
kanten van de Achterhoek beschouwt: de bereikbaarheid
en de werkgelegenheid.

Ze sluiten goed aan bij de Achterhoek Visie 2030 die de
Achterhoek Raad recent heeft vastgesteld en waar wij ons
hard voor maken. Het is goed te weten dat we dezelfde
opgaven voor ogen hebben voor de toekomst van de
Achterhoek!
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