'Toekomstvisie 2025 en verder'
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘U Spreekt’ en u in
november/december 2017 heeft deelgenomen aan het onderzoek over de toekomstvisie voor 2025 en
verder ten behoeve van de gemeente Aalten. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons

1.051

In totaal hebben 1.051 van de 1.309 panelleden deelgenomen aan het onderzoek. Een deelnemerspercentage van
80%. Door het grote aantal deelnemers is sprake van een statistisch betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.

Associaties woonplaats en gemeente
Van de deelnemers woont 49% in de kern Aalten, 25% woont in Dinxperlo en 5% in Bredevoort. De overige 21% woont in één van de kleinere
kernen of in het buitengebied. Onderstaande figuur laat zien welke woorden de bewoners associëren met hun woonplaats en de gemeente
als geheel (willekeurige volgorde).

Eerste woorden die opkomen bij denken aan
Woonplaats (% genoemd)
Gemeente als geheel (% genoemd)
Rust (30%)
Natuur/omgeving/groen (21%)
Sfeer (gezellig/plezierig/knus, 21%)
Mooi (dorp/omgeving, 16%)
Wonen/huis/thuis (14%)
Fijn/prettig (om er te wonen, 12%)
Gemoedelijk (12%)

Natuur/omgeving/groen (18%)
Mooi (dorp/omgeving, 11%)
Rust (10%)
Landelijk/platteland (8%)
Samenhorigheid/sociaal/noaberschap (8%)
Verdeeldheid/verschillen (7%)
Fijn/prettig/leuk (om er te wonen, 6%)

Van de bewoners uit Bredevoort noemt 40% rust als associatie bij de eigen woonplaats, in de kleine kernen en het buitengebied is dit 37%.
Bewoners van Dinxperlo noemen in respectievelijk 25% en 16% van de gevallen sfeer en fijn/prettig. Bovenstaande figuur laat zien dat men
bij de gemeente als geheel, naast aan bijvoorbeeld saamhorigheid en noaberschap, ook denkt aan verdeeldheid en verschillen (in
respectievelijk Dinxperlo en Bredevoort is dit 11% en 9%).
Indien een kennis of familielid erover nadenkt om in de gemeente te komen wonen dan geeft 87% van de deelnemers aan positieve kanten
van de gemeente te weten waarop men hem/haar kan wijzen. Hierbij worden opnieuw onder meer de gezelligheid en gemoedelijkheid en de
rust en ruimte veelvuldig genoemd. Daarentegen heeft 62% ook negatieve kanten van de gemeente benoemd die men zou doorgeven.
Hierbij wordt onder andere gedacht aan het openbaar vervoer, het winkelaanbod en de vergrijzing.

Gemeente
Aaltenover
in 2025
en verder
Stellingen
afvalinzameling
In het jaar 2025 ligt de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen, volgens de deelnemers, met name bij de
gemeente Aalten (68%). Dat ouderen worden verzorgd is, op totaalniveau, volgens 43% de verantwoordelijkheid van ‘ondernemers’,
waaronder zorgprofessionals. Het niet vereenzamen van ouderen en de sociale ondersteuning waar men behoefte aan heeft is volgens
respectievelijk 47% en 55% in 2025 met name de verantwoordelijkheid van de samenleving (vereniging, buurt, kerk e.d.).

Verantwoordelijk in 2025
Inwoners zelf

Samenleving

Zorg-Ondernemers

... dat klusjes voor
ouderen worden
gedaan (49%)

... dat mensen sociale
ondersteuning krijgen
als ze daar behoefte
aan hebben (55%)

... dat ouderen worden
verzorgd (43%)

... dat ouderen
zelfstandig kunnen
blijven wonen (68%)

... dat ouderen niet
vereenzamen (47%)
Indien men nadenkt over de gemeente in het jaar 2025, dan hoopt een groot deel van de deelnemers dat er vooral kansen worden benut op
het gebied van lokale economie en werk (45%), bereikbaarheid (41%) en groen en natuur (41%). In de grafiek 'kansen en zorgen in het jaar
2025' hieronder is te zien dat ontwikkelingen op sportgebied (5%), inzet van vrijwilligers (6%) en digitalisering (6%) hierbij het minst worden
genoemd.
Deelnemers maken zich over de toekomst van de gemeente in 2025 en verder vooral zorgen over het winkelaanbod (47%), de veranderende
bevolkingssamenstelling (38%) en de lokale economie en werk (35%). Een kleine 3% geeft aan zich nergens zorgen over te maken.
Gemeente Aalten heeft de laagste woonlasten in
Gelderland en behoort ook landelijk tot de
gemeenten met de laagste woonlasten. Deze
woonlasten
bestaan
uit
onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en
rioolheffing.
Ruim 52% van de deelnemers vindt het belangrijk
dat de gemeente de laagste woonlasten in
Gelderland heeft. Ruim 40% zou liever meer
betalen als dat geïnvesteerd wordt in het in
standhouden van voorzieningen en 29% zou meer
willen betalen als de gemeente daarvoor meer
service zou verlenen.
De belangrijkste werkgebieden voor de toekomst
zijn, in de ogen van de deelnemers, zorg (69%),
veiligheid, handhaving en toezicht (56%) en jeugd
en onderwijs (53%). Deze werkgebieden blijken
ook de werkgebieden waaraan volgens de meeste
deelnemers de gemeente in de toekomst meer
moet besteden. Een kleine 61% wil graag extra
investeren in zorg, 51% in veiligheid, handhaving
en toezicht en 47% in jeugd en onderwijs. Op het
werkgebied huisvesting kan volgens 37% in de
toekomst worden bezuinigd, een kleine 27% zou
minder willen besteden aan inwoners en bestuur
en een vergelijkbare groep weet niet waaraan de
gemeente in de toekomst minder kan besteden.
Deelnemers zien graag dat de gemeente
inwonersinitiatieven en samenwerking tussen
inwoners stimuleert (64%), actief zorgt voor een
goed vestigingsklimaat voor ondernemers (63%)
en dat de gemeente alle verenigingen moet
koesteren en er alles aan moet doen om ze te
behouden (60%). Daarnaast is 67% van mening
dat de gemeente het verminderen van
energiegebruik actief moet stimuleren door middel
van voorlichting en dat de gemeente inwoners en
ondernemers bijeen moet brengen en onderlinge
samenwerking voor duurzame energie moet
stimuleren (65%).

Zorg

Veiligheid,
handhaving en
toezicht

Jeugd en
onderwijs

Natuur, milieu
en
duurzaamheid

Economie en
toerisme

Belangrijkste voor
toekomst

69%

56%

53%

43%

42%

Gemeente meer
besteden

61%

51%

47%

40%

40%

Inwoners meer
betrekken

54%

39%

41%

41%

29%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
We gaan nu schrijven aan een concept-visietekst. Daarbij worden de resultaten van dit onderzoek betrokken, maar ook de rode
draad van de gesprekken tijdens de avonden die in september/oktober zijn geweest en de eerdere input vanuit de organisatie. Ook
de raadsleden hebben een 1e richting aangegeven.
De planning is dat burgemeester en wethouders de tekst aanbieden aan de nieuw gekozen gemeenteraad die dan in mei 2018 de
visie Aalten 2025 en verder gaat vaststellen.

