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Samenvatting
De gemeente Doesburg wil de wijk Beinum herinrichten (www.doesburg2030.nl). De
herinrichting richt zich op het verduurzamen en het vergroten van de leefbaarheid van de
wijk als geheel en specifiek het centrum in de wijk. Recentelijk is gebleken dat ook de locatie
van de sporthal Beumerskamp ter discussie staat. Bovenstaande ontwikkelingen vormen de
aanleiding van dit onderzoek.
Het doel van het onderzoek was “Inzicht krijgen in de mening van bewoners van de Beinum
over de gewenste voorzieningen in het centrum van Beinum, ten einde de gemeente te
informeren hieromtrent, en indien gewenst te vragen om passende acties.”
In het onderzoek hebben twee vragen centraal gestaan. De eerste vraag luidde “Welke
voorzieningen wensen de inwoners van Beinum in de wijk Beinum?”
Het antwoord op deze vraag is dat de respondenten graag een grotere supermarkt zien en
een drogist. Deze twee voorzieningen verwachten ze ook zeer regelmatig te gebruiken.
Verder zou een postagentschap en een pinautomaat, net als een bakker en een (afhaal-)
apotheek en pakketafhaalpunt zeer gewenst zijn.
De tweede vraag die centraal luidde “Welke faciliteiten op sportgebied wensen de inwoners
van Beinum in de wijk Beinum?”
Meer dan de helft van de respondenten maakt zelden of nooit gebruik van de sporthal
Beumerskamp. Dit roept de vraag op of een sporthal in een woonwijk wel gewenst is. Zeker
omdat diverse respondenten ook aangeven dat parkeergelegenheid een probleem is.
Respondenten geven aan behoefte te hebben aan een multifunctioneel sportcentrum met
een diverser aanbod van sportactiviteiten.
Op basis van het onderzoek is de eerste aanbeveling om de supermarkt toestemming te
geven om te vergroten. Het gemiddelde winkeloppervlakte per inwoner in Nederland is 0,26
m2 per inwoner, daar blijft de wijk Beinum die nog steeds groeit, sterk bij achter.
De tweede aanbeveling is om een drogisterij met postagentschap/ pakketafhaalservice te
openen.
De derde aanbeveling is het verplaatsen van de sporthal naar een andere locatie. Gezien de
wens van de respondenten om een multifunctioneel sportcentrum en de noodzaak tot
parkeergelegenheid, ligt de locatie nabij het zwembad Den Helder of de nieuwe tennisbanen
(wijk De Ooi) voor de hand. Op deze manier worden de faciliteiten intensiever gebruikt en is
er meer sociaal en financieel rendement uit te halen. Zo kunnen ouders fitnessen onder de
zwemles of tennisles van de kinderen; de gedeelde kantine kan door iedereen gebruikt
worden, etc.
Een vierde aanbeveling is een multi-functioneel gebouw op te nemen in het wijkcentrum.
Hierdoor kan er meer in de wijk georganiseerd worden om de sociale cohesie van de wijk te
bevorderen.
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Aanleiding
De gemeente Doesburg wil de wijk Beinum herinrichten (www.doesburg2030.nl). De
herinrichting richt zich op het verduurzamen en het vergroten van de leefbaarheid van de
wijk als geheel en specifiek het centrum in de wijk Beinum.
Over het centrum van de wijk Beinum staat op www.doesburg2030.nl: “Beinum verdient als
zelfstandig stadsdeel ook in de toekomst een eigen centrum. Een centraal ontmoetingspunt
dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. Een ‘warenhuis’ met maatschappelijke en
sociale functies gecombineerd met uitsluitend de bestaande commerciële functies. Er is voor
deze laatstgenoemde functies wel ruimte voor uitbreiding wanneer dit samen gaat met
vernieuwde winkelconcepten zoals shop-in-shop. Aanvullende woningbouw is ook mogelijk
met woonvormen die bijdragen aan een gevarieerde leeftijdsopbouw van de wijk. Dit alles
kan alleen in combinatie met een herontwikkeling van de omgeving. Zowel de gebouwen als
de buitenruimte hebben een opwaardering gekregen en zijn, net als de gehele wijk,
verduurzaamd.”
Recentelijk is gebleken dat ook de locatie van de sporthal Beumerskamp ter discussie staat
(https://www.gelderlander.nl/doesburg/twijfels-over-locatie-nieuwe-sporthal-in-doesburgbewoners-hebben-nog-niets-van-zich-kunnen-laten-horen~a680eecf/)
Bovenstaande ontwikkelingen vormen de aanleiding van dit onderzoek.
Doelstelling onderzoek
Inzicht krijgen in de mening van bewoners van de Beinum over de gewenste voorzieningen
in het centrum van Beinum, ten einde de gemeente te informeren hieromtrent, en indien
gewenst te vragen om passende acties.
Onderzoeksvragen
Welke voorzieningen wensen de inwoners van Beinum in de wijk Beinum?
Welke faciliteiten op sportgebied wensen de inwoners van Beinum in de wijk Beinum?
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1. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt eerst uitgelegd wat onder een voorziening wordt verstaan.
Vervolgens wordt ingegaan op de sportfaciliteiten.

2.1 Voorziening
Een voorziening is iets waar een inwoner wat kan doen zoals behoeftes vervullen. Hierbij
kan onderscheid gemaakt worden naar dingen die nodig zijn om te leven en dingen voor de
leuk, zoals een museum.
Het aantal en de kwaliteit van voorzieningen worden aangeven door het verzorgingsniveau.
Onder voorzieningenniveau wordt het aanbod aan diensten (privé én overheid),
commerciële goederen en-of culturele activiteiten die een bepaald gebied (de regio, de stad,
een woonkern of een bedrijventerrein) ondersteunen verstaan.
Het verzorgingsniveau wordt vastgesteld met behulp van vier sectoren: onderwijs, medische
zorg, winkels, sport en ontspanning.
Het CBS onderscheidt de volgende voorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezondheid en welzijn (onder meer huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en
fysiotherapeuten)
Detailhandel (onder meer supermarkten en warenhuizen)
Horeca (onder meer cafés en hotels)
Kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang)
Onderwijs (basisscholen en middelbare scholen)
Groenvoorzieningen (onder meer parken, sportterreinen en recreatieplassen)
Verkeer en vervoer (treinstations en opritten van hoofdwegen)
Vrije tijd en cultuur (onder meer bibliotheken, zwembaden en bioscopen)
Brandweerkazernes

Een reisafstand naar voorzieningen wordt gezien als normaal. Welke afstand gepast is wordt
bepaald door de aard van de voorziening, wettelijke eisen en gemeentelijke besluiten.

1.2 Sportfaciliteiten

In de wijk Beinum staat de voorziening sporthal ter discussie. Daarom wordt hieronder
dieper ingegaan op de voorziening sporthal.
Gemiddeld heeft Nederland één sportaccommodatie per 835 inwoners. Een
sportaccomodatie kan bestaan uit een fitnessgelegenheid, sporthal/ sportzaal/gymzaal of
zwembad. Een gymzaal is één zaalsporteenheid, een sportzaal twee en een sporthal drie.
Het gemiddeld aantal zaalsporteenheden is zestien per 25.000 inwoners, oftewel één per
1.500 inwoners (van der Poel et al, 2015).
Per sportaccommodatie kunnen meerdere vormen van sport beoefend worden (Van de Poel
et al., 2015). Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van drie kilometer
een of meerdere van de momenteel favorieten sporten beoefenen: voetballen, tennissen,
fitnessen zwemmen en/of zaalsporten. Gemiddeld ligt er een sportaccommodatie op minder
6

dan 800 meter van de eigen woning. Een sporthal is gemiddeld binnen een straal van 1,6
kilometer van huis te vinden (Van der Poel et al., 2015).
De laatste twee decennia is er een toename van sportief gebruik van de openbare ruimte.
Hierbij kan gedacht worden aan bootcamps en hardloopevenementen (van der Poel et al.,
2015).
De sportbehoefte verandert door de tijd heen als gevolg van veranderingen in de
samenstelling van de bevolking, zoals ontgroening, vergrijzing en etnische samenstelling
(Van der Poel et al., 2018). Ook technische ontwikkelingen, zoals apps waarin sportieve
prestaties gedeeld kunnen worden, en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toenemende
focus op gezondheid en de toename van zittende beroepen, zijn van invloed op de
sportbehoefte (Van der Poel et al., 2018).
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2. Methoden van onderzoek
We konden geen vragenlijst naar het gewenste voorzieningenniveau in een woonwijk
vinden. Ook is er geen objectieve definitie van het begrip ‘basisvoorziening’. Wat gezien
wordt als basisvoorziening in een stad of wijk is hiermee een politieke keuze.
Omdat de wijkraad geen politiek standpunt wil innemen, is besloten de vragenlijst te
baseren op de reeds aanwezige voorzieningen rondom het centrum van de wijk Beinum. Om
de schijn van belangenverstrengeling te vermijden is ervoor gekozen de input die door
wijkbewoners is gegeven op een avond georganiseerd door het CDA niet mee te nemen in
de enquête.
De vragenlijst is verspreid door een oproep in diverse whatsappgroepen, Facebook en
diverse flyers in de wijk om de vragenlijst op de website van de wijkraad Beinum in te vullen.
Ook is de jongerenwerker van 0313 gevraagd de enquête te verspreiden via
whapsappgroepen. Hiermee is sprake van een gemakssteekproef. Dat betekent dat we de
resultaten niet zo maar mogen veralgemeniseren naar alle inwoners van de wijk. Om te
voorkomen dat mensen afhaakten door de omvang van de enquête, dan wel omdat een
gedeelte van de enquête niet op hen van toepassing was, is besloten om twee enquêtes op
hetzelfde moment uit te zetten. In de enquête-toelichting werd naar de andere enquête
verwezen (zie bijlagen).
Een gevolg hiervan is dat de resultaten van de enquêtes niet zo maar bij elkaar gezet mogen
worden. We weten immers niet of de respondenten van de ene enquête dezelfde zijn als de
respondenten van de andere enquête.
De enquête over de sporthal heeft open gestaan van 16 januari tot en met 1 februari (totaal
17 dagen). In totaal hebben 124 mensen de enquête over de sporthal Beumerskamp
ingevuld.
De enquête over de voorzieningen heeft ook open gestaan van 16 tot en met 1 februari
(totaal 17 dagen). In totaal hebben 138 mensen de enquête over de voorzieningen ingevuld.
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4. Resultaten enquête Sporthal Beumerskamp
218 mensen hebben de vragenlijst bekeken. Hiervan hebben 124 mensen de enquête geheel
ingevuld. 94 keer is de enquête bekeken, maar niet ingevuld. Onduidelijk is waarom mensen
de enquête niet invullen. 100 mensen die de enquête hebben ingevuld wonen in Beinum.
Tien wonen er in de binnenstad, vier komen van buiten Doesburg. De overige respondenten
komen uit de andere wijken.
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Beinum

100

81,3 %

De Ooi

3

2,4 %

Molenveld

3

2,4 %

Binnenstad

10

8,1 %

Buitengebied Doesburg

3

2,4 %

Buiten Doesburg

4

3,3 %

De meeste mensen die hebben deelgenomen (26,8%) zijn tussen de 40 en 50 jaar. Ook de
groep tussen de 50 en 60 jaar is goed vertegenwoordigd. De jongeren (1 respondent) zijn
zwaar ondervertegenwoordigd.
Antwoord

Antwoorden

Ratio

0-20 jaar

1

0,8 %

20-30 jaar

8

6,5 %

30-40 jaar

21

17,1 %

40-50 jaar

33

26,8 %

50-60 jaar

29

23,6 %

60-70 jaar

17

13,8 %

ouder dan 70 jaar

14

11,4 %

4.1. Ontwikkelingen in de sportvraag
De samenstelling van de Doesburgse bevolking verandert. De verwachting is dat het aantal
inwoners afneemt en het aandeel niet-westerse migranten toeneemt. Dankzij de diversiteit
in etnische achtergronden zal het sporten veranderen: nieuwe sporten zullen zich
ontwikkelen, terwijl de populariteit van traditionele sporten mogelijk afneemt (Vogels,
2014). Ook vergrijst de Doesburgse samenleving. Op dit moment is ongeveer de helft van de
bevolking 45 of ouder. De vergrijzing heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de
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sportdeelname, want ouderen sporten minder dan jongeren (Van den Dool 2017). Ook
sporten ouderen op andere wijze dan jongeren.
De bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing binnen Doesburg zorgen ervoor dat
sportverenigingen minder nieuwe aanwas krijgen. Recent is de Volleybalvereniging The
Phantoms samengegaan met Volleybalvereniging DES uit Angerlo, vanwege afnemend aantal
leden. Onbekend is of deze afname van aantal leden ook reeds speelt bij de andere
verenigingen die gebruik maken van Sporthal Beumerskamp. Een kleiner aantal sporters
heeft negatieve gevolgen voor de bezetting van de sporthal Beumerskamp.
Naast de sporthal Beumerskamp, zwembad Den Helder, de gymzaal Armgardstraat en de
gymzaal in de Wilgenstraat zijn er vier fitnesscentra in Doesburg (Body control, plusfit, Astrid
Aerobics & Fitness-studio, Iam Sport) en voetbalvelden. Ook worden er bootcamps in de
openbare ruimte aangeboden. Tot slot zijn er nog dansstudio’s in Doesburg.
Onduidelijk is hoeveel mensen van de verschillende sportmogelijkheden gebruik maken.
De sporthal Beumerskamp wordt dagelijks gebruikt door basisschool De Wetelaar en diverse
sportverenigingen. Enkel op woensdagochtend (schoonmaakochtend) en zondag wordt er
niet of nauwelijks gesport. Regelmatig zijn er meerdere verenigingen tegelijk actief in de
sporthal. De verenigingen huren dan delen van de sporthal. Het komt ook voor dat 1
vereniging de gehele hal afhuurt om te sporten.

4.2. Hoe tevreden ben je over de sporthal Beumerskamp
De respondenten geven de sporthal Beumerskamp gemiddeld een 5,3. Net onvoldoende
dus.
Antwoord

Antwoorden

Ratio

10/10

0

0%

9/10

3

2,4 %

8/10

14

11,4 %

7/10

31

25,2 %

6/10

16

13,0 %

5/10

20

16,3 %

4/10

12

9,8 %

3/10

10

8,1 %

2/10

5

4,1 %

1/10

12

9,8 %

De respondenten maken over het algemeen (49,6%) niet of nauwelijks gebruik van de
sporthal. Enkele respondenten sporten regelmatig (1-5x per week: 21%). Ook kinderen en
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partners van respondenten maken weinig gebruik van de sporthal. Gezien de sporthal
Beumerskamp wel dagelijks gebruikt wordt, kunnen we hiermee stellen dat de sporthal geen
wijkvoorziening, maar een stadsvoorziening is: overige bewoners van Doesburg maken ook
gebruik van de sporthal.
niet van
toepassing

3-5x
per
week

1-2x
per
week

1x per 2
weken

1-2x per
maand

enkele
keren per
jaar

zelden
tot
nooit

niet
in de
wijk

Zo vaak
maak ik
gebruik
van de
sporthal

18 (14,6 %)

4 (3,3 %)

23
(18,7 %)

4 (3,3 %)

3 (2,4 %)

16 (13,0 %)

45 (36,6 %)

10
(8,1 %)

Zo vaak
maken
mijn
kinderen
gebruik
van de
sporhal

42 (34,1 %)

11 (8,9 %)

24
(19,5 %)

2 (1,6 %)

2 (1,6 %)

6 (4,9 %)

24 (19,5 %)

12
(9,8 %)

zo vaak
maakt
mijn
partner
gebruik
van de
sporthal

37 (30,1 %)

0

8 (6,5 %)

3 (2,4 %)

2 (1,6 %)

8 (6,5 %)

53 (43,1 %)

12
(9,8 %)

De locatie van de sporthal is slechts in beperkte mate van invloed op het sportgedrag. Als de
sporthal in een andere wijk zou staan verwacht 37,4% (waarschijnlijk) even vaak gebruik te
maken van de sporthal. 21% weet het niet.
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja zeer zeker

18

14,6 %

ja waarschijnlijk wel

28

22,8 %

weet ik niet

26

21,1 %

nee, waarschijnlijk niet

29

23,6 %

nee

22

17,9 %

4.3 Wat moet er veranderen aan de sporthal?
Respondenten is de vraag gesteld wat er moet veranderen aan de sporthal zodat ze er meer
gebruik van zouden maken. De volledige lijst met suggesties staat in de bijlage. Hieronder de
meest genoemde antwoorden.
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Respondenten geven aan graag een sporthal voor meerdere doeleinden willen gebruiken.
Multifunctioneel is de term die gebruikt wordt1. Ook zien ze graag een toename in het
aanbod van sportactiviteiten. Een gezamenlijke kantine zien ze ook als pré. Bij voorkeur zo
ingericht dat het een ontmoetingsplek in de wijk is. Opknappen, moderniseren of vervangen
wordt hierbij als noodzakelijk gezien. Bij aanpassing wordt aandacht gevraagd voor
duurzaamheid (energieneutraal), goede ventilatie en douches.
Voldoende parkeerplekken is een aandachtspunt wat een aantal keren genoemd is. Ook
noemen diverse respondenten de optie om de sporthal elders te plaatsen, zoals bij het
zwembad.
De respondenten vinden een sporthal in de wijk gematigd belangrijk (5,9 op 10-puntschaal).
Het meest opvallend is dat hier de spreiding in de scores met veel uitersten (1 of 10 punten),
waarbij mensen die veel gebruik maken van de sporthal een hogere score geven dan de
respondenten die niet of nauwelijks gebruik maken van de sporthal.
Enkele respondenten noemen een multifunctioneel gebouw, die fungeert als
ontmoetingscentrum van de wijk als gewenst. Dit hoeft niet noodzakelijk een sporthal te
zijn.
Antwoord

Antwoorden

Ratio

10/10

21

17,1 %

9/10

15

12,2 %

8/10

13

10,6 %

7/10

14

11,4 %

6/10

9

7,3 %

5/10

10

8,1 %

4/10

4

3,3 %

3/10

3

2,4 %

2/10

9

7,3 %

1/10

25

20,3 %

1

Een multifunctionele accommodatie is een voorziening met verschillende participanten onder één dak,
waarbij de inrichting en het ontwerp zo zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor meervoudig
gebruik (De Rooy, van Weerdenburg, De Jong & Born, 2002)
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5. Voorzieningen
276 mensen hebben de vragenlijst bekeken. Hiervan hebben 138 mensen de enquête geheel
ingevuld. 138 keer is de enquête bekeken, maar niet ingevuld. Onduidelijk is waarom
mensen de enquête niet invullen. 124 mensen die de enquête hebben ingevuld wonen in
Beinum. Dertien respondenten komen uit de andere wijken.
Het merendeel van de respondenten is tussen de 30 en 60 jaar. Jongeren zijn
ondervertegenwoordigd in de enquête.
Antwoord

Antwoorden

Ratio

0-20 jaar

1

0,7 %

20-30 jaar

6

4,4 %

30-40 jaar

27

19,7 %

40-50 jaar

44

32,1 %

50-60 jaar

34

24,8 %

60-70 jaar

15

10,9 %

ouder dan 70 jaar

10

7,3 %

5.1 voorzieningen in de wijk
29,2% van de respondenten vindt dat er onvoldoende winkels in de wijk zijn. 24,1% vindt
juist dat er voldoende aanbod is. Ook bij horeca zien we een soortgelijke spreiding, waarbij
er net iets meer respondenten vinden dat er te weinig winkels en horeca is, dan dat er
respondenten zijn die het voldoende vinden.
helemaal mee
oneens

een beetje mee
oneens

neutraal

een beetje mee
eens

helemaal mee
eens

Er zijn
voldoende
winkels in de
wijk Beinum

40 (29,2 %)

29 (21,2 %)

18 (13,1 %)

17 (12,4 %)

33 (24,1 %)

Er is voldoende
horeca in de
wijk Beinum

43 (31,4 %)

23 (16,8 %)

25 (18,2 %)

14 (10,2 %)

32 (23,4 %)
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Van de voorzieningen in de wijk wordt vooral de supermarkt intensief gebruikt. 15% van de
respondenten komt er dagelijks, meer dan de helft 2 tot 5x per week. Lang niet alle
bezoekers van de Deka komen met de auto. De parkeerplaatsen worden minder intensief
gebruikt. De dokterspost en Caleidoz worden enkele keren per maand of zelfs jaar bezocht.
Waarschijnlijk komt het merendeel van de bezoekers van Caleidoz van buiten de wijk. De
marktkramen en de sporthal worden door ongeveer de helft van de respondenten zelden tot
nooit bezocht. De brievenbus en milieustraat worden enkele keren per jaar bezocht.

elke
dag
supermarkt

2-5 x per
week

1x per
week

1x per 2
weken

1-2x per
maand

enkele keren
per jaar

zelden tot
nooit

niet in
de wijk

21
(15,3 %)

72 (52,6 %)

23 (16,8 %)

11 (8,0 %)

5 (3,6 %)

3 (2,2 %)

2 (1,5 %)

0

Snackbar

0

1 (0,7 %)

17 (12,4 %)

19 (13,9 %)

27 (19,7 %)

36 (26,3 %)

31 (22,6 %)

6 (4,4 %)

Dokterspraktijk
Beinum

0

0

0

2 (1,5 %)

10 (7,3 %)

35 (25,5 %)

25 (18,2 %)

65 (47,4 %)

41 (29,9 %)

28 (20,4 %)

14 (10,2 %)

7 (5,1 %)

9 (6,6 %)

30 (21,9 %)

1 (0,7 %)

Parkeerplaatsen 7 (5,1 %)
bij de Deka
Caleidoz

0

0

3 (2,2 %)

0

0

10 (7,3 %)

96 (70,1 %)

28 (20,4 %)

Milieustraat
Beumerskamp

0

1 (0,7 %)

24 (17,5 %)

18 (13,1 %)

25 (18,2 %)

28 (20,4 %)

29 (21,2 %)

12 (8,8 %)

Brievenbus
Beumerskamp

0

1 (0,7 %)

13 (9,5 %)

9 (6,6 %)

21 (15,3 %)

40 (29,2 %)

41 (29,9 %)

12 (8,8 %)

Groenteboer
(marktkraam)

0

0

10 (7,3 %)

6 (4,4 %)

9 (6,6 %)

26 (19,0 %)

70 (51,1 %)

16 (11,7 %)

Visboer
(marktkraam)

0

0

5 (3,6 %)

2 (1,5 %)

14 (10,2 %)

37 (27,0 %)

68 (49,6 %)

11 (8,0 %)

Pizzaboer
(Marktkraam)

0

0

3 (2,2 %)

4 (2,9 %)

12 (8,8 %)

23 (16,8 %)

79 (57,7 %)

16 (11,7 %)

sporthal

0

15 (10,9 %)

13 (9,5 %)

6 (4,4 %)

2 (1,5 %)

13 (9,5 %)

70 (51,1 %)

18 (13,1 %)

Op de vraag welke winkels gemist wordt (zie bijlage 4) wordt het vaakst als antwoord
gegeven een drogist en grotere supermarkt. Ook een postagentschap en een pinautomaat
zouden de respondenten graag zien in de wijk, net als een bakker en een (afhaal-)apotheek.
Voor overige winkels gaan ze naar de binnenstad. Respondenten verwachten de genoemde
winkels meerdere keren per maand tot meerdere keren per week te bezoeken (zie bijlage 4).
Qua diensten zouden de respondenten graag een tandarts, kapper en een pakketafhaalpunt
zien.
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6. Conclusie
Het doel van het onderzoek was “Inzicht krijgen in de mening van bewoners van de Beinum
over de gewenste voorzieningen in het centrum van Beinum, ten einde de gemeente te
informeren hieromtrent, en indien gewenst te vragen om passende acties.”
In het onderzoek hebben twee vragen centraal gestaan. De eerste vraag luidde “Welke
voorzieningen wensen de inwoners van Beinum in de wijk Beinum?”
Het antwoord op deze vraag is dat de respondenten graag een grotere supermarkt zien en
een drogist. Deze twee voorzieningen verwachten ze ook zeer regelmatig te gebruiken.
Verder zou een postagentschap en een pinautomaat, net als een bakker en een (afhaal-)
apotheek en pakketafhaalpunt zeer gewenst zijn.
De tweede vraag die centraal luidde “Welke faciliteiten op sportgebied wensen de inwoners
van Beinum in de wijk Beinum?”
Meer dan de helft van de respondenten maakt zelden of nooit gebruik van de sporthal
Beumerskamp. Toch wordt de sporthal dagelijks gebruikt. De sporthal Beumerskamp kan
hiermee gezien worden als stadsvoorziening. Dit roept de vraag op of een sporthal in een
woonwijk wel gewenst is. Zeker omdat diverse respondenten ook aangeven dat
parkeergelegenheid een probleem is. Respondenten geven aan behoefte te hebben aan een
multifunctioneel sportcentrum met een diverser aanbod van sportactiviteiten.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek is de aanbeveling om de supermarkt toestemming te geven om
te vergroten. Het gemiddelde winkeloppervlakte per inwoner in Nederland is 0,26 m2 per
inwoner, daar blijft de wijk Beinum die nog steeds groeit, sterk bij achter.
De tweede aanbeveling is om een drogisterij met postagentschap/ pakketafhaalservice te
openen. Door deze extra voorziening aan de wijk toe te voegen, zal het aantal
verkeersbewegingen in de wijk afnemen: bewoners hoeven niet langer de auto te pakken
om naar een drogist te gaan en pakketbezorgers hoeven minder vaak door de wijk heen te
rijden.
De derde aanbeveling is het verplaatsen van de sporthal naar een andere locatie. Gezien de
wens van de respondenten om een multifunctioneel sportcentrum en de noodzaak tot
parkeergelegenheid, ligt de locatie nabij het zwembad Den Helder of de nieuwe tennisbanen
(wijk De Ooi) voor de hand. Op deze manier worden de faciliteiten intensiever gebruikt en is
er meer sociaal en financieel rendement uit te halen. Zo kunnen ouders fitnessen onder de
zwemles van de kinderen; de gedeelde kantine kan door iedereen gebruikt worden, etc.
Een vierde aanbeveling is een multi-functioneel gebouw op te nemen in het wijkcentrum.
Hierdoor kan er meer in de wijk georganiseerd worden om de sociale cohesie van de wijk te
bevorderen.
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Bijlage 1 Gewenst Voorzieningen in Beinum
Geachte Heer / Mevrouw,
Bedankt dat u de vragenlijst over de voorzieningen in de wijk Beinum wil beantwoorden. Door het invullen van deze 5-10
minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.
De resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Wel vragen we enkele persoonlijke gegevens, namelijk uw leeftijd en of u
woonachtig bent in Beinum. Zo kunnen we bepalen in hoeverre uit elke leeftijdsgroep voldoende mensen hebben mee gedaan
aan het onderzoek om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Er zijn vanzelfsprekend geen foute antwoorden!
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de gemeente en bekend gemaakt via de website van de wijkraad.
Doe je ook mee aan onze enquête over de sporthal Beumerskamp? Kijk op de facebookpagina voor de link of klik hier
Met vriendelijke groet,
De Wijkraad Beinum

1. Hieronder staan een aantal uitspraken over de wijk Beinum. In
hoeverre ben je het eens met de uitspraken?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij

helemaal mee oneens een beetje mee oneens neutraal een beetje mee eens helemaal mee eens
Er zijn voldoende winkels in de wijk Beinum
Er is voldoende horeca in de wijk Beinum

2. In hoeverre maak je in de Wijk Beinum gebruik van de
volgende voorzieningen of diensten
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij

elke
dag

2-5 x per
week

1x per
week

1x per 2
weken

1-2x per
maand

enkele keren per
jaar

zelden tot
nooit

supermarkt
Snackbar
Dokterspraktijk Beinum
Parkeerplaatsen bij de
Deka
Caleidoz
Milieustraat
Beumerskamp
Brievenbus Beumerskamp
Groenteboer (marktkraam)
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niet in de
wijk

Visboer (marktkraam)
Pizzaboer (Marktkraam)
sporthal

3. welke winkels mis je het meest in de wijk Beinum?

4. Hoe vaak verwacht u van de door u gemiste winkels gebruik te
maken als ze in de wijk aanwezig zijn?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

zelden
meerdere keren per jaar
meerdere keren per maand
meerdere keren per week
dagelijks
niet van toepassing

5. welke diensten mis je het meest in de wijk Beinum?

6. Hoe vaak verwacht u van de door u gemiste diensten gebruik
te maken als ze in de wijk aanwezig zijn?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

zelden
meerdere keren per jaar
meerdere keren per maand
meerdere keren per week
dagelijks
niet van toepassing

7. Hoe oud ben je?
18

Vraag instructies: Selecteer één antwoord

0-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
60-70 jaar
ouder dan 70 jaar

8. Waar woon je?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Beinum
De Ooi
Molenveld
Binnenstad
Buitengebied Doesburg
Buiten Doesburg
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Bijlage 2 Vragenlijst Sporthal
Geachte Heer / Mevrouw,
Bedankt dat u de vragenlijst over de Sporthal Beumerskamp wil beantwoorden. Door het invullen van deze 5-10 minuten
durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.
De resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Wel vragen we enkele persoonlijke gegevens, namelijk uw leeftijd en of u
woonachtig bent in Beinum. Zo kunnen we bepalen in hoeverre uit elke leeftijdsgroep voldoende mensen hebben mee gedaan
aan het onderzoek om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Er zijn vanzelfsprekend geen foute antwoorden!
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de gemeente en bekend gemaakt via de website van de wijkraad.
Doe je ook mee aan onze enquête over de voorzieningen in de wijk? Kijk op de facebookpagina voor de link of klik hier.
Met vriendelijke groet,
De Wijkraad Beinum

1. Hoe tevreden ben je over de sporthal Beumerskamp?
/ 10

2. In hoeverre maak jij, of je gezinsleden gebruik van de Sporthal
Beumerskamp?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij

niet van
toepassing

3-5x per
week

1-2x per
week

1x per 2
weken

1-2x per
maand

enkele keren
per jaar

zelden tot niet in de
nooit
wijk

Zo vaak maak ik gebruik van de
sporthal
Zo vaak maken mijn kinderen
gebruik van de sporhal
zo vaak maakt mijn partner gebruik
van de sporthal

3. Zou je even vaak gebruik maken van de sporthal als hij in een
andere wijk zou staan
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

ja zeer zeker
ja waarschijnlijk wel
weet ik niet
nee, waarschijnlijk niet
nee
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4. Wat zou er moeten veranderen aan de sporthal zodat je er
meer gebruik van gaat maken?

5. Hoe belangrijk vind je een sporthal in de Wijk Beinum?
/ 10

6. Hoe oud ben je?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

0-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
60-70 jaar
ouder dan 70 jaar

7. Waar woon je?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Beinum
De Ooi
Molenveld
Binnenstad
Buitengebied Doesburg
Buiten Doesburg
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Bijlage 3: vraag ‘Wat moet er veranderen aan de sporthal zodat je er
meer gebruik van gaat maken
Voor meerdere doeleinden
(8x) Geen idee
(2x) Multifunctioneel
Aanbod van sportactiviteiten
Onduidelijk
Meer activiteiten
Tennishal
Gevarieerder aanbod??
Moderner... gezamelijke kantine
Nvt ben een buitensporter
Meer up to date en breder aanbod
Multi functioneel, meer divers aanbod, combinatie met sportschool bijvoorbeeld
Zou meer sociale functie moeten hebben. Na de sport een glaasje drinken
Multifunctionele sporthal
Sportschool erbij in
Huur omlaag. Een uurtje huren om te voetballen met een jeugdteam is niet leuk. Daarom gaan wij naar Angerlo (€15 p/u)
Niets. Vlak schoeven dat kreng. Hij is lelijk, oud en afgetrapt.
Weet ik niet
N.v.t
Meer sporten en een kantine die open is
Sportschool
Er zijn nirt heel veel sporten te doen in de sporthal voor onze dochter van 7, op een passend tijdstip
Nieuwer
De sporthal zou meer een socialer karakter moeten krijgen met activiteiten voor verschillende doelgroepen en niet alleen op sport
gebied maar meer een ontmoetingsplek
Sporthal voldoet goed in grote en faciliteiten. Echter is een vaste tribune gewenst en beter/ meer parkeerplek om de omliggende
bewoners meet tegemoet te komen.
Geschikt voor meerdere doeleinden
Moderniseren. Tevens geschikt maken voor meerdere activiteiten
(2x) Opknappen
Veroudert, weinig aantrekkelijk, meer samenwerking met andere clubs
Parkeergelegenheid. Wij kunnen niet parkeren bij ons huis als er sporten zijn. Mensen parkeren in de wijk waar al te weinig plekken zijn
voor de bewoners. Erg storend.
Prima zo
Moderner maken en frisser
Wat moderniseren
Moderner deze is oud en de horeca is ook niet meer van deze tijd
Niets omdat ik er gebruik van moet maken er is geen ander alternatief.
Meer opties, diverse sporten
Moderniseren. Multisport.
Vernieuwen
(3x) Vernieuwing
Kleedkamers, kantine beneden, vaker open
Ga er geen gebruik van maken
Beter kantine accomodatie gebruik
Een vereniging met een geschikte sport moet zijn intrek nemen
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Helemaal niets. Ik rijd paard.
meer aanbod, zoals fitness
Beetje moderniseren zou oké zijn, maar ik daar niet vaker door sporten in de sporthal
Een zwembad er bij
Sporten aanbieden ook voor categorie 20 t/m 45
moderne sporten, squash, fitness
Meer multifunctioneel maken
De graffiti moet weg
Niet
Niets ik vind hem prima zo.
Een gewone sporthal is prima. Maar energie neutraal zou fijn zijn.
Goede ventilatie eventueel airco fijne douches goede verlichting
Verplaatsen
Geen idee ben tevreden
multifunctioneel met naast sporthal meerdere ruimten voor ontmoeting, hobbies met anderen beoefenen e.d.
(3x) Moderniseren
Afbreken en wederopbouw elders bv bij het zwembad
Ga er gen gebruik van maken
?
Uitbater, terras, fitnessruimte
Er is niets wat ons gezin meer gebruik laat maken. Wij hebben op dit moment geen baat bij een sporthal.
.??
Andere plek, meer eigen parkeerplaatsen
moderner
voor mij geen belang
modernisering
geen
(4x) Nvt
Ook van een nieuwe zou ik geen gebruik maken.
Dichterbij
geen idee.
Nieuwbouw met de optie om meer evenementen zoals vlooienmarkten te kunnen organiseren.
Frissere geur
nn
Gym/turnen ouderen
Iets moderner
Aantrekkelijker, modern, multicomplex met zwembad of andere sporten
Moderniseren en goede kantine
Renoveren
Nieuw
Nieuwbouw
Geen idee, woon er net
Ik maak geen gebruik van deze sporthal
Extra activiteiten na schooltijd
aantrekkelijkere entree
zin in sporten
regionale toernooien, nu allemaal buiten Doesburg
Betaalbaar sport voor minima
Nvtp
maak gewoon geen gebruik van een sporthal
weg met die puist
(2x) De locatie vind het wel fijn als ik na het sporten lekker kan zwemmen
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Uitstraling en laagdrempelige toegang
Andere locatie
Herbouw
Andere plek
Voor ons gezin is het prima zo. Mooi dichtbij
Gecombineerder aanbod, sport, fysio, fitness
Bredere inzet mogelijkheden
Zou het niet weten, kom er nooit
Weet niet
vraag 1 kon ik eigenlijk niet invullen, daar mijn nam en ik daar geen gebruik van maken. maar bij vraag 5 kruisen we 10 aan
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Bijlage 4 welke winkels mist u het meest in de wijk Beinum
(2x) Pin automaat
Mooie grote supermarkt. Niet deze kleine dekamarkt
Een supermarkt is prima
Bouwmarkt
Geen een
(10x) Drogist
(12x) Geen
(2x) Kruidvat
Action of kleding winkel
Drogist, bloemen, action
(4x) geen
Niet echt een winkel: pinautomaat!
Drogisterij bakker slager apotheek
(5x) Drogisterij
(3x) Bakker
Kruidvat, action, of tenminste zulk soort winkels. En een slijterijafd. Bij de Deka
Pin automaat, lunchroom
Supermarkt keuze en action in Doesburg
Niet, dan ga ik naar centrum
Een lunchroom, postagentschap en kapper
Post agentschap,
nvt
Kleding
Eigenlijk geen. Wel grotere en betere supermarkt
Weet niet
Primera
Geen. Maar Deka zou breder assortiment mogen hebben (groter)
Electronica
Kruidvat/etos
Drogisterij (etos/kruidvat) voor noodzakelijke dagelijkse gebruiksartikelen, primera, pin automaat!
(2x) Niet
Drogist, slijterij, kapper
Slager,Etos,Bank,bakker
Action kruidvat hema
Grotere supermarkt, bijv een lidl
Uitgebreidere supermarkt
Supermarkt met meer assortiment en horeca
Horeca, alternatief voor de snackbar om af te halen, bij voorkeur Thais oid
Apotheek
Geen voorkeur
Stad is niet zo ver dus haal het daar. Alleen de stad wordt ook al minder.
?
Ik mis niks. Alleen een pinautomaat in de wijk zou wel weer fijn zijn
(2x) Kapper
DEKA markt moet fors uitbreiden, drogist/kruidvat/etos
Xenos en action en schoenenwinkel
kapper; eetcafe
De supermarkt zou meer vloeroppervalkte moeten hebben voor slagerij, bakkerij/banket e.d.
Horeca, kapper
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Etos. kruitvat. aldi.
Postagentschap
Niks
Gewoon meer winkels
Drempel mbt bestaansrecht wordt niet gehaald. Gratis parkeren in de stad zou veel goed maken
Post.nl punt en pinautomaat
bakkker kiosk
Grotere Supermarkt, Drogist, Afhaal-Chinees, Pinautomaat
Grotere Supermarkt
Het is prima zo.
Ik mis geen winkel wel een pin automaat hiervoor moeten we naar de stad toe
Aldi
Action
Pinautomaat, horeca, bakker, volledige supermarkt, restaurant, winkelcentrum
Een XL supermarkt met alles in 1 winkel, erg praktisch, zie Deka Doetinchem
Geen idee
Een vaste groenteboer die (biologische) streekproducten e.d. verkoopt.
Cadeau winkel
Het is goed zo
Gëen
Drogisterij/stomerij, nieuwe supermarkt
Warenhuis, drogist
Drogisterij,
Kapperszaak, lidl, cafe/restaurant,
Action, kapper, postkantoor
(2x) Hema
Geen winkels maar pinautomaat
Geen, woon er net
Een slager, bakker, bloemist, groetenboer
Grotere supermarkt
drogist, warme bakker, toko
afhaal apotheek
Action,babykledingzaak, schoenenzaak, cafe, Lidl
Niets
kleding, bouwmarkt, bakker, slager, groenteboer
Weet ik zo niet
niet, Doesburg stad is dichtbij
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Hoe vaak verwacht u van de door u gemiste winkels gebruik te maken als ze in de
wijk aanwezig zijn?

Enkele keuze, Antwoorden 137x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

zelden

8

5,8 %

meerdere keren per jaar

13

9,5 %

meerdere keren per maand

42

30,7 %

meerdere keren per week

35

25,5 %

dagelijks

4

2,9 %

niet van toepassing

35

25,5 %
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Bijlage 5: Welke diensten mis je het meest in de wijk Beinum?
(3x) Pin automaat
Mooie grote supermarkt
(10x) Geen
(3x) Geen idee
(2x) Tandarts
Parkeerruimte
(6x) Pinautomaat
Pakket afhaalpunt
Vuilniswagen voor de kliko
(2x) Apotheek
(6x) Nvt
Geldautomaat
Buurt controle
Op dit moment niet.
Postkantoor,
nvt
(2x) Winkels
Zou niet weten
centraal afhaalpunt alle koeriersdiensten
Pin automaat!!!
Niet
X
Supermarkt met breed assortiment
.
(2x) Postkantoor
(2x) Horeca
Goede verbinding busdienst naar de stad. Zie Deventer pendeldienst.
Weet ik niet
Mis een schoenenwinkel in Doesburg,niet perse Beinum.
Bank diensten; pinnen
(2x) Postagentschap
Supermarkt met groot assortiment
Geem
pinautomaat, kapper
Een restafval container voor de deur
postagentschap, pinautomaat.
Pin-automaat, apotheek,
Parkeren.. een punt om gezellig wat te drinken
Tandarts apotheek postagentschap geldautomaaf
Niks
Bouwmarkt
Kroeg, eetgelegenheid, kledingzaak
Meer brievenbussen, pinautomaat
tandarts
Pinautomaat, Afhaal-Chinees
Niets
(2x) kapper
?
Bankzaken, pinautomaat. Agentschap postkantoor in supermarkt.
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Tandarts en apotheek
Postkantoor, Primera
(2x) geen
(2x) pinautomaat
Ontmoetingsplaats cafe/restaurantje
Postkantoor, fysiotherpeut, tandarts,
Politie
Geen, woon er net
Bakker en slager en groentenboer
x
Laagdrempelig goed maar betaalbaar restaurant
Postkantoortje
apotheek
Pinautomaat, drogist, apotheek
Pretpark
Weet ik even niet
Voldoende parkeerplaatsen
vergader en samenkomst faciliteiten
niet, Doesburg stad is dichtbij
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