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Programma vanavond

• Welkomstwoord burgemeester Paula Jorritsma-Verkade

• Inleiding leefbaarheidsonderzoek

• Resultaten leefbaarheidsonderzoek

• Samen in gesprek

• Uitreiking cadeaubonnen

• Afsluiting



Inleiding onderzoek

• Stage Chaima Hamdan
Begeleiding Chris Frencken

• Vervolg op ‘Duimen voor de dorpen’

• Kadernota Sociaal Domein 2020-2024
Opgave Bruisende Dorpen

• Sociaal en fysiek komen samen



Het onderzoek

• Probleemstellingen
- 13.370 inwoners, maar minder bewonersinitiatieven ten opzichte van kleine kernen.

- Contact met inwoners leggen gaat moeilijker, mede omdat er geen 
dorpsbelangenorganisatie is en er geen wijkverenigingen of aanspreekpunten zijn.

- Er mist data op wijkniveau.

• Doelstellingen
- Inzichtelijk maken welke kenmerken en opgaven vanuit het perspectief van de inwoners 
van belang zijn voor de leefbaarheid van Twello.

- Door middel van het onderzoek blijvend in gesprek raken met inwoners om de 
leefbaarheid te verbeteren. 



Onderzoeksvragen

• Wat zien inwoners van Twello als hun wijk of buurt (wat is een gewenste 
wijkindeling voor het dorp Twello)?

• Op welke geografische schaal voelen inwoners van Twello zich met elkaar 
verbonden?

• Wat vinden de inwoners van Twello bijzonder aan hun wijk of buurt (sociaal en 
fysieke kenmerken)?

• Welke ideeën hebben inwoners van Twello om hun wijk of buurt leefbaar (leuker, 
mooier, gezelliger) te houden of te maken?

• Op welke manier willen inwoners van Twello zich inzetten voor hun wijk of buurt? 

• Op welke manier kan de gemeente (of partners) inwoners die zich willen inzetten 
voor hun wijk of buurt ondersteunen? 



Wijkindeling



Tijdlijn onderzoek

Datum

Onderzoeksvragen en vragenlijst, focus bepalen Afgerond medio februari

Afstemmen vragenlijst + voorbereiden 
communicatie

Afgerond medio april

Communicatie en reactietermijn inwoners 20 april – 8 mei

Uitwerken van de resultaten
Medio mei – medio juni

Afronden onderzoeksrapport Afgerond 8 juli

Presentatie eindrapport en in gesprek
11 juli 



Onderzoeksopzet

• Enquête
- Voorleggen van een (digitale) vragenlijst aan inwoners.

• Samenwerkingsverbanden
- IJsseldal Wonen (woningcorporatie)

- Mens en Welzijn (welzijnsstichting)

- Protestantse gemeente Twello

• Communicatie
- Sociale media

- Voorster Nieuws

- Flyeren op de weekmarkt



Resultaten

• Steekproefomvang= 415

• Responsratio

• Oververtegenwoordiging 
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• Onderzoeksvraag 1: Wat zien inwoners van Twello als hun wijk of buurt (wat is een 
gewenste wijkindeling voor het dorp Twello)? 

• Onderzoeksvraag 2: Op welke geografische schaal voelen inwoners van Twello zich met 
elkaar verbonden?

* Hoe kleiner de geografische schaal is, 
hoe sterker de respondenten zich 
verbonden voelen.

* Kleine en grote wijken



• Onderzoeksvraag 3: Wat vinden de inwoners van Twello bijzonder aan hun wijk of buurt 
(sociaal en fysieke kenmerken)?

* Sociaal: Gezellig, veilig

* Fysiek: Groen, voorzieningen

• Onderzoeksvraag 4: Welke ideeën hebben inwoners van Twello om hun wijk of buurt 
leefbaar te houden of te maken?

* Vergroten sociale contacten → Initiatieven

* Meer prullenbakken, bankjes, speelvoorzieningen

* Hondenveldjes



• Onderzoeksvraag 5: Op welke manier willen inwoners van Twello zich inzetten voor 
hun wijk of buurt? 

* Bereidheid inzet
* Organisatie activiteiten
* Eigen initiatieven
* Wijkverenigingen
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Aanbevelingen

• Onderzoeksvraag 6: Op welke manier kan de gemeente (of partners) 
inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk of buurt ondersteunen?

* Laagdrempelige communicatie

* Pilot buurtverbinders

* Inwonersinitiatieven ondersteunen
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Samen in gesprek

• 3 vragen:
Ga naar www.menti.com en gebruik de code 5712 4464

• In 3 groepen uiteen

http://www.menti.com/


Uitreiking cadeaubonnen

De winnaars van de cadeaubonnen zijn:

• Aalke Drijfholt

• Robert Borgonjen

• Kirsten van Ulden

• Annet Reimert

• Henriette Boreel



Afsluiting


