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Resultaten vragenlijst Bewegen en Ontmoeten
De gemeente wil gaan kijken naar andere manieren om sommige plaatsen in de buitenruimte in te richten. Op 10 september ontvingen de 1441 leden van
het Burgerpanel daarom een uitnodiging om een vragenlijst over bewegen en beweeg- en ontmoetingsplekken in te vullen. In totaal vulden 610 panelleden
de vragenlijst (deels) in, een respons van 43 procent.

Bewegen
Bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De gemeente moedigt daarom het bewegen onder jong en oud aan. Dat doen we onder andere door de manier
waarop we de buitenruimte inrichten (bijv. aanleggen van wandelpaden). Hierbij kijken we of er mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat inwoners meer
buiten gaan bewegen.

Observaties

610

Hoe vaak beweeg je buiten?

Totaal

35.6%

18.9%

17.7%

20.0%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meerdere keren per dag

Een keer per dag

4 tot 7 keer per week

1 tot 4 keer per week

Minder dan 1 keer per week

Observaties

596

Op welke manier wordt het voor jou aantrekkelijker om (nog) vaker buiten te bewegen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Totaal

8.4% 8.9%

47.3%

29.2%

14.1% 6.9%
12.9%

28.9%

6.5%

0%

25%

50%

75%

100%

Meer activiteiten Meer toestellen
buiten om te

bewegen/sporten

Meer routes om te
wandelen en fietsen

Beter onderhoud
van plekken om te

bewegen

Dichterbij huis
plekken om te

bewegen

Een andere
inrichting van
plekken om te

bewegen

Nieuwe plekken om
te bewegen

Is op mij niet van
toepassing

Anders, namelijk:
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Observaties

589

Heb jij een creatief idee om inwoners meer (buiten) te laten bewegen?

Totaal

72.0%Nee

28.0%Ja:

Beweeg- en ontmoetingsplekken
De gemeente heeft subsidie gekregen om nieuwe plekken in te richten waar inwoners kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Deze plekken noemen
we ‘beweeg- en ontmoetingsplekken’ en zijn altijd buiten. Dit kan op plekken zijn zoals een grasveld of speelruimte, maar ook op een plek zoals de
Boulevard. Op deze plek bewegen jong en oud (bijv. wandelen, skaten) en is er ruimte om elkaar te ontmoeten (met bijv. bankjes).

Observaties

582

Denk jij gebruik te maken van deze nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken?

Totaal

19.4%

20.3%

34.0%

17.5%

8.8%
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Ja, zeker wel

Ja, ligt eraan

Misschien, ligt eraan

Nee, zeker niet

Weet ik niet
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Observaties

363

Waar ligt het aan of je gebruik maakt van deze nieuwe plekken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Deze vraag is voorgelegd aan panelleden die bij de vorige vraag aangaven: 'Ja, ligt eraan', 'Misschien, ligt eraan' of 'Weet ik niet'.

Totaal

51.8%
48.2% 46.0% 47.4%

11.3%

50.1%

21.5%

8.0%0%

25%

50%

75%

100%

De afstand tot mijn
huis

De inrichting van de
plek

Activiteiten op de plek De drukte op de plek De aanwezigheid van
horeca

Het onderhoud van de
plek

Een gezellige mix van
jong en oud

Anders, namelijk:

Observaties

102

Waarom denk je geen gebruik te maken van deze nieuwe plekken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Deze vraag is voorgelegd aan panelleden die aangaven zeker geen gebruik te maken van nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken.

Totaal

36.3%

8.8%

23.5%

1.0% 2.0% 2.9%

39.2%

0%

25%

50%

75%

100%

Ik heb hier geen zin in Mijn gezondheid laat dit
niet toe

De drukte op de plek Dat kost mij te veel moeite Ik voel mij niet veilig Ik vind een mix van jong
en oud een probleem

Anders, namelijk:

Observaties

475

Wat zou jij het liefst op zo’n nieuwe beweeg- en ontmoetingsplek doen?
(maximaal 2 antwoorden mogelijk)
Deze en de volgende vragen zijn voorgelegd aan panelleden die aangaven (misschien) gebruik te maken van nieuwe beweeg- en ontmoetingsplekken.

Totaal

36.8%

27.6%

10.1% 8.6%

23.4%
29.5%

5.9% 2.9%
19.6%

5.7%

0%

25%

50%

75%

100%

Mensen
ontmoeten

Zitten (bijv. om te
kijken naar het
uitzicht of om te

lezen)

Eten (bijv.
picknicken)

Creatief bezig zijn
(bijv. fotograferen

of schilderen)

Sporten/bewegen
met toestellen

Sporten/bewegen
op het gras of

paden

Spelletjes (bijv.
schaakspel)

Werken (bijv. met
laptop)

Weet ik (nog) niet Iets anders,
namelijk:
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Observaties

474

Welk thema spreekt jou het meest aan voor zo’n nieuwe beweeg- en ontmoetingsplek?

Totaal

37.8%

15.2%

28.7%

8.6%
5.7% 4.0%

0%

25%

50%

75%

100%

Natuur en avontuur (bijv.
vlindertuin)

Kunst en cultuur (bijv.
geschiedenisverhalen)

Sport en spel (bijv.
sporttoestellen of jeu-de-

boules)

Eten (bijv. pluktuin) Buiten werken (bijv.
werkplekken om buiten met

laptop te werken)

Een ander thema, namelijk:

Observaties

472

Wat mag er op zo’n nieuwe beweeg- en ontmoetingsplek volgens jou zeker niet ontbreken?

Totaal

50.0%Weet ik niet

50.0%Het volgende:

Afsluiting
Tot slot een aantal afsluitende vragen.
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Observaties

574

Welke plek in de gemeente Bergen op Zoom vind je geschikt om te bewegen en elkaar te ontmoeten, maar
wordt nu niet of nauwelijks gebruikt?

Totaal

54.5%Weet ik niet

45.5%De volgende plek:

Observaties

570

Wil jij vanaf oktober met ons meedenken over de plaatsen waar iets gaat komen?

Totaal

68.9%Nee

31.1%Ja, en jullie mogen mij hiervoor benaderen via mijn mailadres:
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Observaties

570

Heb je tot slot nog opmerkingen over deze vragenlijst of over dit onderwerp?

Totaal

82.8%Nee

17.2%Ja, namelijk:


