
Cultuur Rhenen
In november 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar (de aanwezigheid van) cultuur binnen de gemeente Rhenen. Panelleden 
van  Rhenen  Spreekt  zijn  uitgenodigd  om  mee  te  doen.  Daarnaast  is  er  een  open  link  verspreid  door  de  gemeente.  In  
totaal  hebben 961 mensen de vragenlijst ingevuld. In deze factsheet staan de belangrijkste resultaten. 

Cultureel aanbod
Wat kent u en wat heeft u al eens bezocht?
Top 3 bekend en bezocht

Cultuur
Waar denkt u aan als u aan cultuur en Rhenen denkt?
Top 5 meest genoemd

Dans
Museum

Muziek
Bibliotheek Film

Rijnweek

71%

Bibliotheek

72%

Cuneradag

70%

Top 3 bekend maar niet bezocht

Stadsmuseum

38%

Klassiek aan de Rijn

51%

Activiteit in ‘t Brandweer

36%

Zijn er andere culturele activiteiten in 
gemeente Rhenen die u heeft bezocht?

Ja
31% 69%

Nee

O.a. concerten en 
de kunstroute

Welk cijfer geeft u het cultureel aanbod over het algemeen?
Gemiddeld rapportcijfer over het gehele aanbod



Culturele verenigingen

Bibliotheek
34% is lid

Historische vereniging
11% is lid

Muziekvereniging
8% is lid

Lid van verenigingen binnen de 
gemeente Rhenen
Top 3

Lid van verenigingen buiten de 
gemeente Rhenen

Ja
13% 87%

Nee

O.a. bibliotheken, musea en 
muziekverenigingen

Stel, u wilt een culturele activiteit bezoeken. Waar zoekt u dan als eerst informatie?

Zoekmachine op het internet

61%

Social 
media

16%

De lokale krant

13%

Cultuur 
platform

3%

Weet ik 
niet

4%

Anders

4%

Informatie cultuur

Kijkt u weleens op de website 
van het Cultuurplatform 
(www.cultuurinrhenen.nl)?

Kijkt u weleens op de sociale 
media van het Cultuurplatform 
(bijvoorbeeld op facebook)? 

Kijkt u weleens naar de culturele 
agenda van het Cultuurplatform?

Belang cultuur
Welke groep inwoners moet de gemeente volgens u vooral aanmoedigen om wat (meer) te doen met cultuur?
Top 3

Kinderen 
(12 jaar of jonger)

33%

Jongeren  
(tussen 13 - 25 jaar)

57%

Inwoners met een laag inkomen

25%

22%  
kijkt op de 

website

23%  
kijkt op de  

social media

22%  
kijkt in deze 

agenda



Hoe belangrijk is cultuur in uw dagelijks leven? 

(heel) belangrijk

52%

(Heel) onbelangrijk

34%

Niet belangrijk / niet 
onbelangrijk

14%

Behouden van cultureel erfgoed
47% vindt dit een van de belangrijkste punten

Jezelf ontwikkelen
42% vindt dit een van de belangrijkste punten

Vermaak voor vrije tijd
41% vindt dit een van de belangrijkste punten

Wat vindt u de belangrijkste punten waar cultuur aan bijdraagt?
Top 3

Mist u iets in het culturele aanbod in de gemeente Rhenen?

Ja
42% 58%

Nee

O.a. theater en film

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeente Rhenen gebruikt de resultaten van het onderzoek voor nieuwe plannen voor cultuur in de gemeente. De 
wensen en behoeften van inwoners nemen ze mee in de plannen. Ook gaat de gemeente nog in gesprek met onder andere 
scholen en winkeliers om hen te betrekken bij de cultuurplannen. Het uitwerken van de plannen doen zij samen met lokale 
culturele organisaties.


