
Zutphen Spreekt - Emerpark
U ontvangt deze factsheet omdat u in september en oktober 2020 heeft deelgenomen aan het
onderzoek 'Emerpark' in de gemeente Zutphen. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag
delen wij enkele belangrijke resultaten met u. 

Waarom gaat u naar het Emerpark? - Top 5
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Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in het Emerpark geweest?
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Bent u wel eens in het Emerpark geweest?

Respons en betrouwbaarheid

In totaal hebben 499 van de 1.552 panelleden deelgenomen aan het onderzoek. Een
deelnemerspercentage van 32%. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid gehad om via een open
link deel te nemen aan het onderzoek. Hier hebben 63 inwoners gebruik van gemaakt. Met het aantal
respondenten (562) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4.08% uitspraken
gedaan worden over de populatie. 

562

29% heeft 'anders, namelijk'
geantwoord. Zij noemen onder andere
dat zij door het park zijn gefietst.

Deze respondenten geven onder andere
aan dat zij hierin geen interesse hebben,
dat het park niet in de buurt ligt, dat het
er nog niet van gekomen is en dat zij
niet van het bestaan wisten.



Vervolg 'Samen Emerpark'

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt als input voor de ontwikkeling van de  lange termijnvisie
voor het Emerpark. Om deze visie vorm te geven vinden er in januari twee bijeenkomsten plaats waarbij de
gemeente Zutphen, inwoners en andere betrokkenen deelnemen; de zogenaamde co-creatie sessies. Naar
verwachting wordt de visie vastgesteld in het voorjaar van 2021. De publicatie van deze visie gebeurt via de
gemeentelijke website zodra deze is vastgesteld. Als u heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te
willen worden, dan ontvangt u van ons tussentijdse updates over het proces en het uiteindelijke resultaat.
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Hoe wilt u betrokken blijven bij het verdere proces?

Favoriete plek - Top 3 Aandachtspunten - Top 3
Respondenten hebben aangegeven welke plek in het

Emerpark de komende tijd aandacht verdient.
Respondenten hebben aangegeven wat hun favoriete plek is

in het Emerpark.

1. (omgeving) Kinderboerderij

2. (omgeving) Kaardebol

3. Rondom water en vijver

1. Samenhang park

2. Hele park

3. Kinderboerderij

Wat gebeurt er met de resultaten?

Anders

Niet

Ik wil een actieve bijdrage
leveren en wil daar graag meer

informatie over ontvangen

Ik wil op de hoogte gehouden
worden van het uiteindelijke

eindresultaat

Welke brede ontwikkeling ziet u op de Zutphense samenleving afkomen waar u zich zorgen over
maakt? - Top 10
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