
Factsheet Stadspeiling 2017 
Onderwerp peiling.... Indicatoren voor de programmabegroting 

Opdrachtgever.......... Gemeente Enschede, afdeling Concernstaf   

Datum peiling ........... 10 t/m 24 november 2017  

Deelname ................. 1.628 van de 3.752 panelleden, een respons van 41% 

Info ................................Neem voor vragen contact op via info@enschedepanel.nl 

Lidmaatschap vereniging  2 

En verder... 
 

 Is iets minder dan de helft van de panelleden (43%) 
lid van een vereniging.  

 

 

Vrijwilligerswerk  3 

Toelichting 
 

 Naast vrijwilligerswerk voor een vereniging, zijn 
veel panelleden nog op een andere manier actief 
als vrijwilliger. Het meest voorkomend is het op 
vrijwillige basis af en toe ondersteunen van een 
mantelzorger bij zijn of haar taken. Op de tweede 
plaats komt de mantelzorg zelf. 

 

Sociale kwaliteit van de buurt 1 

 

 

 

 
 

 

  

En verder… 
 
 Veranderen de gehechtheid aan de buurt en het 

veiligheidsgevoel nauwelijks in de tijd.  
 

Percentage dat lid is van verschillende soorten verenigingen 

Welke andere vormen van vrijwilligerswerk heeft u in de afgelopen 12 maanden verricht 

op andere gebieden dan bij een vereniging of club?   

91%

67%

9%

33%

Voelt u zich veilig in uw buurt?

Bent u gehecht aan uw buurt?

Ja Nee

 
De gemeente organiseert ieder jaar de Stadspeiling onder het EnschedePanel. Panelleden geven hun mening over een breed scala aan onderwerpen, die 
allemaal te maken hebben met het gemeentelijke beleid. Door de jaarlijkse herhaling is er inzicht in hoe de ervaringen van inwoners zich ontwikkelen. Op 
die manier geven de resultaten een beeld van wat de gemeente met haar beleid bereikt, en waar mogelijk bijsturing nodig is. 

 

3%

4%

4%

5%

9%

24%

Natuur- en milieuvereniging

Wijkraad, buurtcommissie, bewonerscommissie

Politieke partij

Cultuurvereniging

Kerkgenootschap, andere religieuze vereniging

Sportvereniging

2%

4%

5%

5%

7%

12%

14%

17%

Helpen in een buurthuis of clubhuis

Helpen in kerk of moskee

Helpen bij activiteiten die in de wijk worden…

Helpen bij sportactiviteiten

Helpen op school of bij de speeltuin

Anders

Helpen van zieken, gehandicapten en ouderen

Ondersteunen van mantelzorg

mailto:info@enschedepanel.nl
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Sporten  4 

Betekenis resultaten voor de praktijk 
 
Initiatiefnemer van het onderzoek 

Malu Hertzdahl, beleidsadviseur bij de gemeente 

Enschede, heeft opdracht gegeven voor deze peiling. 

Wat doet de gemeente met de resultaten? 

De resultaten van deze peiling komen terug in de 

jaarrekening. Hierin laat de gemeente zien of we de 

gestelde ambities halen. De cijfers uit de peiling bevestigen 

dat of ze geven aanleiding om nog eens goed naar ons 

beleid te kijken en het beleid mogelijk aan te passen.  

Aanleiding van het onderzoek 

Jaarlijks geeft de gemeente in haar programmabegroting 
aan wat zij het komende jaar wil bereiken. Daarin staat ook 
wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel geld ze daarvoor 
beschikbaar stelt. Deze ambities en doelen vertalen we in 
concrete en meetbare cijfers. Zo weten we aan het einde 
van het jaar of de doelen gehaald zijn. Dit meten we in deze 
peiling.  

En verder... 
 
 

 Sport bijna driekwart van de volwassen 
panelleden (71%) minimaal één keer in de week.  

 
 Beoefent iets meer dan de helft (51%) van de 

sportende panelleden zijn of haar sport in de 
eigen wijk. 

Openbaar groen  5 

En verder... 
 

Worden andere aspecten van de buurt als volgt 
gewaardeerd: 
 
Parkeergelegenheid: 6,2 
 
Verlichting: 7,3 
 
Verharding straten en trottoirs: 6,9 
 
Netheid openbare ruimte: 6,5 

Bezoek aan culturele instellingen  6 

 

 

Wat is uw oordeel over de sportmogelijkheden in Enschede?   

Gemiddelde waardering openbaar groen in de buurt (afgeronde rapportcijfers) 

En verder... 
 
Krijgen de instellingen de volgende rapportcijfers: 
 

Rijksmuseum Twente: 8,1 

Twentse Welle: 7,6 

Kunstruimte TETEM: 7,2 

Concordia: 8 

Wilminktheater: 8,1 

Poppodium Atak: 7,5 

Kaliber Kunstenschool: 7,2 

Bibliotheek: 8 

 

Percentage panelleden dat het afgelopen jaar een culturele instelling bezocht heeft   

5%

11%

13%

19%

31%

32%

36%

46%

51%

7%

19%

12%

19%

28%

33%

35%

49%

54%

Kaliber Kunstenschool

Poppodium Atak

Kunstruimte TETEM

Galerie of atelier

Rijksmuseum Twente

Concordia

Twentse Welle

Bibliotheek

Wilminktheater

2017 2016

84%

91%

8%

5%

8%

4%

Ik vind dat de mogelijkheden om te sporten zich dicht
genoeg bij mijn huis bevinden.

Ik vind dat er in Enschede in het algemeen voldoende
mogelijkheden zijn om te sporten.

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens
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6,9 6,9

6,7
6,7

6,8
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