
 
Beste meneer, mevrouw,   
 

In de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 heeft de gemeente Dinkelland 
een aantal onderzoeken uitgevoerd onder de inwoners. U heeft u meegedaan aan één van de 
onderzoeken en dit geeft ons waardevolle inzichten. Wij zijn hier erg dankbaar voor en wij 
nemen u graag even in vogelvlucht mee door de resultaten.  

Twee hoofdvragen 
Voorafgaand aan de onderzoeken hadden we twee afzonderlijke hoofdvragen: 

 Zorg: Wat is de beleving van gezondheid (fysiek en sociaal) en wat is het zorggebruik onder 
inwoners, ook in relatie tot de actualiteit (impact covid-19) en de eerdere meting in 2018? 

 Maatschappelijke veiligheid: Hoe het gesteld is met de leefbaarheid en maatschappelijke 
veiligheid onder haar inwoners in zowel het binnen- als buitengebied?  

 
De onderzoeken zijn onafhankelijk uitgevoerd onder een grote en representatieve groep inwoners.  
 
Hoofdresultaten uit het Zorg onderzoek 
 

1. 84% van de inwoners van Dinkelland voelt zich (zeer) goed. Eén op de zes heeft een matig tot 
slechte gezondheid. De helft daarvan kan bestempeld worden als sterk zorgbehoevend. 

2. 16% van de inwoners gebruikt één of meer (gemeentelijke) voorzieningen. De toegang wordt 
niet altijd makkelijk gevonden.  

3. Slechts 4% voelt zich ernstig beperkt in hun doen en laten. De ervaren zelfredzaamheid ligt dan 
ook hoog. 

4. De sociale gezondheid is overwegend goed. Een groep van één op de tien inwoners voelt zich 
minder verbonden en/of eenzaam. 

5. Ruim een kwart geeft mantelzorg en voelt zich veelal niet zwaar belast. De bekendheid van 
instanties en ondersteuning is redelijk groot. 

6. De (mentale) impact van Corona lijkt groot. Stress en eenzaamheid komen vaker voor, terwijl er 
minder bewogen is dan vóór Corona 

 
Hoofdresultaten uit het onderzoek naar Maatschappelijke Veiligheid  
 

1. Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de leefbaarheid in hun buurt. Ze geven 
het gemiddeld een 8.4. De sociale cohesie is sterk.  

2. Inwoners voelen zich relatief veilig in hun buurt, zo’n 85% voelt zich altijd of meestal 
veilig. Hinder ondervindt men vooral van vuurwerk, hondenpoep, geluid en verkeer.  

3. Onder inwoners van de gemeenten Dinkelland denkt een ruime meerderheid dat 
ondermijning in het buitengebied structureel aanwezig is. Ondermijning betekent dat er 
sprake kan zijn van criminele activiteiten in het buitengebied, zoals drugscriminelen die 
gebruik maken van leegstaande (agrarische) bedrijfsgebouwen of geld witwassen door 
aankoop van vastgoed. In het onderzoek is ook gevraagd of men er zelf ook echt hinder 
van heeft gehad in de afgelopen 5 jaar. Dan gaat het om een lager percentage, zo’n 3%. 

4. Inwoners zijn bereid om bij vermoedens van criminele activiteiten in het buitengebied 
melding te doen, maar de helft van hen weet niet waar ze een melding moeten doen.  

5. De gemeente moet volgens inwoners vooral prioriteit geven aan het aanpakken van 
ondermijning in het buitengebied, vuurwerkoverlast en vernieling. 

 

 



 
De rode draad in de onderzoeken is dat inwoners over het algemeen blij zijn met wonen in 
Dinkelland en zich goed en veilig voelen. Tegelijkertijd zien we als gemeente in de onderzoeken 
ook een groep die zich eenzaam voelt en zich niet sterk voelt. Ook valt er nog winst te behalen 
in de bekendheid van bepaalde regelingen of zaken. Bij zorg gaat het bijvoorbeeld om 
gemeentelijke voorzieningen en bij veiligheid gaat het om meldpunten. 
 
De uitkomsten van de burgerpeiling hebben ons inzicht gegeven in de zorg en  
veiligheidsaspecten die in de samenleving belangrijk worden gevonden.  
De resultaten worden dan ook  nauw betrokken bij de toekomstige aanpak van zorg en 
veiligheid in uw gemeente.  
 
Nogmaals bedankt voor uw medewerking. We hopen in de toekomst weer een beroep op u te 
kunnen doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester John Joosten 
Wethouder Ilse Duursma 


