Vrijetijdsmonitor 2018
Onderzoek
&
Statistiek
Gemeente Amersfoort

Samenvatting

Vier op de vijf sport wekelijks of vaker
Sportfrequentie

Manier van sporten

Onder 'sporten' vallen ook
recreatief fietsen en
wandelen.

35%
Sportschool

50%

Openbare
ruimte

25%
Sportvereniging

24%
Thuis

Onder sporten vallen ook recreatief
fietsen en wandelen

Zelf sporten in de openbare ruimte
meest populair (evt. naast lidmaatschap
sportvereniging of sportschool)

Percentage lidmaatschap
sportvereniging of sportschool gelijk aan
2014

Meeste inwoners sporten voor
gezondheid/fit voelen en ontspanning

Twee op de vijfDropout
wil (meer) sporten
Percentage dat (meer) wil sporten

De belangrijkste redenen om niet
(meer) te sporten zijn, net als 2014, te
weinig tijd (55%), het komt er niet van
(34%) en de kosten (27%).

Vooral inwoners die minder dan één
keer per week sporten zouden er (meer)
willen sporten (63%).

Schooling

36%

heeft de afgelopen 5 jaar een groot
sportevenement in Amersfoort bezocht

37% zou voor flexibele sportkaart kiezen
Een flexibele sportkaart in
Amersfoort?
Wat zouden inwoners van een
flexibele sportkaart vinden, waarbij
het mogelijk is om trainingen te
volgen bij verschillende sportclubs
in Amersfoort? De antwoorden van
inwoners op deze vraag zijn een
indicatie, omdat het gebruik van
zo'n strippenkaart in de praktijk
afhangt van de kosten, de
mogelijkheden en het
gebruiksgemak.

Keuze flexibele sportkaart, lidmaatschap of geen
van beide

Ook een aanzienlijk deel van de
frequente sporters (35%) en degenen die
al lid zijn van een sportschool (36%) of
sportvereniging (26%) zou voor een
flexibele sportkaart kiezen

Van de inwoners die minder dan 1x per
week sporten, zou 47% voor een
flexibele sportkaart kiezen.
Van de inwoners die ongeorganiseerd
sporten, zou 44% voor een flexibele
sportkaart kiezen.

Twee op drie tevreden over sportaanbod
Tevredenheid sportaccomodaties en activiteiten

Tevredenheid sporten in de openbare ruimte

De tevredenheid over
sportaccomodaties en activiteiten wijkt
niet af van 2014.

De tevredenheid over sporten in de
openbare ruimte is gedaald ten opzichte
van 2014 (toen was 70% tevreden)
Een kwart mist iets in het sportaanbod in
de openbare ruimte. Fitnessmogelijkheden
in het openbaar groen worden vaak
genoemd

42%
heeft het afgelopen jaar zelf
muziek of kunst gemaakt. Dit
percentage is even hoog als in
2014.Ook het percentage dat dit
via een vereniging of cursus doet is
onveranderd gebleven (13%).

Cultuurbezoek gestegen
Bezoek culturele organisaties in Amersfoort

Algemeen cultuurbezoek in Amersfoort

Een sterretje in de grafiek betekent dat
het verschil tussen 2014 en 2018
significant is.
De bekendheid van de organisaties
is over het algemeen niet gestegen,
maar het bezoek dus vaak wel.

Het percentage inwoners dat cultuur bezoekt is
sinds 2014 gestegen, maar hoe vaak men gaat is
gemiddeld genomen gelijk gebleven.

Helft wil meer aanDropout
kunst & cultuur doen
Percentage dat (meer) aan kunst en cultuur zou willen doen

De belangrijkste redenen om niet
(meer)aan kunst en cultuur zijn, net als
in 2014, gebrek aan tijd (42%), het komt
er niet van (39%) of te hoge kosten
(26%).

Inwoners noemen wel vaker dan in 2014
dat zij onvoldoende weten wat er te
doen is (2014: 14%; 2018: 19%).

Twee op drie tevreden over kunst- en
cultuur aanbod
Tevredenheid aanbod kunst & cultuur

Woordwolk: wat vinden inwoners van kunst en
cultuur in Amersfoort?

Vergeleken met 2014 zijn Amersfoorters
in 2018 even tevreden over het kunsten cultuuraanbod (inclusief
evenementen) in Amersfoort

22% noemt verbeterpunten.Veel genoemd
worden: meer publiciteit geven, lagere
kosten, meer diversiteit en kwaliteit
aanbod, en overlast omwonenden door
aanbod

42%80%
heeft het afgelopen jaar zelf
muziek of kunst gemaakt. Dit
percentage is even hoog als in
2014.Ook het percentage dat dit
via een vereniging of cursus doet is
onveranderd gebleven (13%).

mist niets in het
recreatiegebied
waar zij het
vaakst komen.
Degenen die wel iets missen
noemen o.a. horeca, bankjes,
speeltuin en een
hondenlosloopgebied

Bezoek recreatiegebieden grotendeels
gelijkDropout
gebleven
Bezoek recreatiegebieden in Amersfoort

De meeste parken en
recreatiegebieden in en om Amersfoort
worden even vaak bezocht als in 2014.
Het bezoek aan het Waterwingebied
tussen Liendert en Rustenburg is
gestegen. Evenals het bezoek aan het
Bos in Amersfoort-Zuid.

De populairste recreatiegebieden zijn,
net als in 2014, het groen in de eigen
buurt, het Bos ten zuiden en westen van
Amersfoort (76%, niet op kaart) en het
Bos in Amersfoort-Zuid.

Driekwart kentDropout
fietsknooppunten
Bekendheid beweegrondjes, klompenpaden en fietsknooppunten in Amersfoort

65% van de Amersfoorters kent de
fietsknooppunten en 38% gebruikt deze
ook.

De meeste inwoners die wel eens van
een beweegrondje, klompenpad of
fietsknooppunt gebruik hebben gemaakt
zijn er tevreden over (87%)

Klompenpaden en beweegrondjes zijn
minder bekend en worden minder
bezocht. Mogelijk zijn veel mensen zich
er niet van bewust dat hun wandeling of
hardlooproute een beweegrondje is.

Vier op vijf tevreden
Dropoutover recreatie
in openbaar groen
Tevredenheid recreactie in openbaar groen

46% van de inwoners heeft het
afgelopen jaar in of om Amersfoort
recreatief gezwommen of op of bij het
water gerecreëerd. In 2014 was dit 41%.

Tevredenheid recreatie op of bij het water

Net als in 2014 is het Henschotermeer
het meest populair (43%), gevolgd door
het Bosbad (36%).

Er werd ook vaker op of bij het water
gerecreëerd (2014: 7 keer; 2018: 9
keer). Deze stijging heeft waarschijnlijk
te maken met de hete zomer van 2018.
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