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Enschede, 6-4-2022 
 
Newcom Research & Consultancy B.V. 
Newcom Research & Consultancy B.V. is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) 
en is NEN-ISO 9001 gecertificeerd. Het auteursrecht op door Newcom Research & Consultancy 
B.V. geproduceerde voorstellen van onderzoek, meetinstrumenten, analyses van resultaten en 
instrumenten berust bij Newcom Research & Consultancy B.V. Overeengekomen wordt dat aan 
de opdrachtgever de bevoegdheid wordt overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en/of 
opslag binnen de organisatie van de opdrachtgever. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit 
de genoemde documenten in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Newcom Research & Consultancy B.V. Hierbij omvat 
openbaar maken ook het verspreiden binnen met opdrachtgever verbonden bedrijven en/of 
instellingen. 
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Over deze samenvatting 
 
In de periode medio november 2021 tot medio februari 2022 heeft Newcom voor de gemeente 
Dinkelland en de Gemeente Tubbergen een aantal thema’s mogen onderzoeken.  

§ Zorg: 1-meting in beide gemeenten. In 2018 was de 0-meting. 
§ Maatschappelijke veiligheid: eerste meting, uitgevoerd in beide gemeenten. 

 
De thema’s zijn totaal verschillend en betroffen ook afzonderlijke metingen. Graag nemen we u in 
vogelvlucht mee in de resultaten.  

Twee hoofdvragen 
Voorafgaand aan de onderzoeken hadden we drie 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?  
 

Bij alle 2 onderzoeken zijn de burgerpanels ingezet en zogenaamd online onderzoek. Bij Zorg en 
Maatschappelijke veiligheid zijn deze in beide gemeenten aangevuld met een brief, met daarin 
rechtstreeks toegang tot het onderzoek.  

Betrouwbaarheid 
Wat betreft de onderzoeken naar de beleving van zorg (n=1.168) en de maatschappelijke veiligheid 
(n=1.018) kunnen we spreken van een zeer representatief onderzoek. Zowel de aantallen en de 
opbouw qua verdeling van de steekproef zijn betrouwbaar te noemen. Op gemeenteniveau, maar ook 
op dorp/stad en de grotere kernen zijn betrouwbare uitspraken te formuleren.  
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1. Zorg in beide gemeenten 
 
Op basis van het onderzoek in naar zorg in beide gemeenten kunnen we vijf hoofdconclusies 
formuleren.  

1. Over het algemeen is er sprake van goede gezondheid en welzijn in de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen. 

 
Vijf op de zes inwoners voelen zich (zeer) goed. Drie op de tien hebben een langdurige/chronische 
ziekte. De sociale gezondheid is bij zo’n 9 op de 10 inwoners goed te noemen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

2. De verschillen in (de beleving van) gezondheid tussen Dinkelland en Tubbergen zijn 
minimaal. 

 
De gezondheidssituatie en –beleving is in 
Dinkelland en Tubbergen vrijwel gelijk.  
 
Ook vrijwilligerswerk en mantelzorg komen in 
vergelijkbare mate voor in beide gemeenten. Vijf 
op de zes inwoners ervaren Noaberschap als 
meerwaarde. Een kwart vindt dat er meer 
Noaberschap zou mogen zijn. 
 
 

3. In beide gemeenten is er weinig veranderd ten opzichte van 2018. De kleine 
veranderingen zijn meestal in positieve richting, behalve als het gaat om Noaberschap. 

 
Iets meer inwoners dan in 2018 voelen zich goed. Er lijkt minder zorg gebruikt te worden. Minder 
inwoners voelen zich bovendien eenzaam. Wel wordt er minder Noaberschap ervaren en minder 
vrijwilligerswerk gedaan. 
 
 

De gezondheidssituatie en –beleving is in Dinkelland en 
Tubbergen vrijwel gelijk.
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4. De kleine groep die minder gezond en wel is, heeft vaak te maken met een stapeling van 
problemen. 

 
Juist de kleinere groep is zeer relevant. Ouderen hebben (logischerwijs) meer gezondheidsproblemen 
en beperkingen dan jongeren. Een chronische ziekte is vaak de opmaat naar meerdere fysieke en 
sociale uitdagingen. 

 
 

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

 
Van de inwoners zegt  7 procent 
(ernstig) ziek te zijn geweest door 
het Coronavirus. De meest ervaren 
nadelen zijn vooral praktisch van 
aard. Driekwart van de inwoners 
heeft geen tot een beetje last van 
Corona op het mentale vlak. Corona 
heeft gezorgd voor meer stress en 
eenzaamheid. Ook werd er vaak 
minder bewogen/gesport door 
Corona.  
 

Samenvattend Zorg 
Resumerend kan worden gesteld in beide gemeenten (nog steeds) sprake is van een goede gezondheid 
en welzijn voor de meerderheid. De overeenkomsten tussen beide gemeenten zijn ook veel groter dan 
de verschillen, welke indicator we ook als uitgangspunt nemen. Tegelijkertijd is er wel degelijk sprake 
van een relatief kleinere groep (zo’n 1 op de 6 en in absolute aantallen circa 2.500 tot 3.000 mensen in 
beide gemeenten) die te maken hebben met een stapeling van problemen. Beperkingen, eenzaamheid, 
ontevreden met daginvulling, zich niet zelfredzaam voelen, enzovoorts. En de (mentale) impact van 
Corona lijkt groot en zal ook voor deze groep een uitdaging worden.  
 

Ouderen hebben (logischerwijs) meer gezondheidsproblemen en 
beperkingen dan jongeren.
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24
Basis: totale steekproef
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2. Maatschappelijke veiligheid in beide 
gemeenten 

 
Op basis van het onderzoek in naar Maatschappelijke veiligheid in beide gemeenten kunnen we drie 
hoofdconclusies formuleren.  

1. Inwoners van beide gemeenten zijn tevreden over de leefbaarheid in hun 
buurt. De sociale cohesie is sterk en men voelt zich veilig. 

 
Inwoners van de gemeente zijn (zeer) tevreden over de leefbaarheid van hun buurt.  

 
De verbondenheid met de eigen buurt is sterk, maar elkaar aanspreken is niet vanzelfsprekend. 
Inwoners voelen zich bovengemiddeld en  (vrijwel) altijd veilig in hun buurt. Tegelijkertijd zijn er ook 
ergernissen: hondenpoep en vuurwerk zorgen voor de meeste overlast. 
 

 

Hondenpoep en vuurwerk zorgen voor de meeste overlast. 
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Basis: totale steekproef. * De resultaten zijn, waar mogelijk, vergeleken met de benchmarkdata uit Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), 2020.
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De verbondenheid met de eigen buurt is sterk, maar elkaar 
aanspreken is niet vanzelfsprekend. 
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2. Een ruime meerderheid denkt dat ondermijning in het buitengebied 
aanwezig is én structureel van aard is. 

 
Een belangrijk onderdeel was de mate waarin men denkt dat er criminele activiteiten in het 
buitengebied plaatsvinden of zelf meemaakt. We zien in beide gemeenten een vergelijkbaar beeld. 5 op 
de 6 inwoners denkt dat criminele activiteiten in het buitengebied (waarschijnlijk) wel plaatsvinden. 

 
Ook is gevraagd of men zelf een concreet vermoeden had of er bijvoorbeeld ook zelf echt last van heeft 
gehad. Op basis van het representatieve onderzoek kunnen we (met een zekere bandbreedte) de 
resultaten extrapoleren naar echte aantallen.  
 
In Dinkelland komt het erop neer dat circa 800 tot1000 inwoners in de afgelopen 5 jaar weleens 
vermoedens hadden van ondermijning in het buitengebied.  En als we doorrekenen hoeveel in de 
afgelopen jaren zélf hinder hebben ondervonden van (drugs)criminaliteit in het buitengebied, dan gaat 
het concreet om 100-300 inwoners.  
 
In Tubbergen kunnen we eenzelfde berekening doen. Circa 700 tot 1000 inwoners hadden in de 
afgelopen 5 jaar weleens vermoedens van ondermijning in het buitengebied. Het percentage wat er zelf 
last van heeft gehad lag iets hoger dan in Dinkelland. Omgerekend gaat het circa 400 tot 600 inwoners 
ondervonden in de afgelopen jaren zélf hinder van (drugs)criminaliteit in het buitengebied. 
 

Dinkelland: 5 op de 6 inwoners denkt dat criminele activiteiten in 
het buitengebied (waarschijnlijk) wel plaatsvinden. 
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3. De gemeente moet volgens inwoners vooral prioriteit geven aan het 
aanpakken van ondermijning in het buitengebied, vernieling, 
vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik. 
 

Wat zijn volgens de inwoners prioriteiten voor de gemeenten? En wat zijn ook ideeën hoe gemeente en 
inwoners beter kunnen samenwerken om overlast te beperken en de veiligheid te verbeteren? We 
zagen dat bij ‘waar heeft men overlast van’ hondenpoep naar voren komen. Echter, als we ze 
rechtstreeks vragen wat de belangrijkste prioriteiten voor de gemeenten zijn (volgens inwoners), dan 
gaat het om ondermijning in het buitengebied, vernieling, vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgers zien verbeterkansen als het gaat om zichtbaarheid op straat en communicatie rondom 
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ook ziet men kansen in de samenwerking rondom jongerenproblematiek.  
 
 
 

  

De belangrijkste prioriteiten (volgens inwoners) zijn ondermijning 
buitengebied, vernieling, vuurwerkoverlast en openbaar drugsgebruik.

21

1.

2.

3.

4.

5.

Dinkelland

Vuurwerkoverlast (32%)

Criminele activiteiten 
buitengebied (29%)

Openbaar drugsgebruik 
(23%)

Vernieling (20%)

Diefstal (19%)
Basis: totale steekproef

Tubbergen

Criminele activiteiten 
buitengebied (31%)

Vernieling (30%)

Vuurwerkoverlast (28%)

Openbaar drugsgebruik 
(23%)

Hondenpoep (19%)

Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste zaken die de gemeente de komende 
tijd moet oppakken m.b.t. (maatschappelijke) veiligheid?

Zichtbaarheid & 
controles 

Bekendheid meldpunt 
en terugkoppeling op 

meldingen  

Buurtapps en sociale 
controle 
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Newcom brengt u in contact met uw doelgroep 
Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk bureau dat organisaties met full-service 
marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de 
doelgroep. Denk aan concepttesting, klanttevredenheid- en klantbehoeftenonderzoek, imago-
onderzoek, maar ook aan workshops en trainingen. Zie Newcom.nl voor meer informatie en 
mogelijkheden.  
Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent 
dat succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Organisaties bieden de 
doelgroep niet altijd wat op de plank ligt, maar helpen klanten in het keuzeproces. Het 
veronderstelt dat organisaties bestaande werkwijzen en denkkaders durven los te laten als dat 
nodig is. Alleen dan zijn organisaties in staat de beste klantervaring te geven. Newcom is 
aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Newcom is ISO 9001, ISO 27001- en 
NEN7510-gecertificeerd. Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.  

 

  
 
 


