
Omgevingsvisie
In september en oktober 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar ideeën van inwoners over de toekomst van Zutphen. Panelleden 
van Zutphen Spreekt zijn uitgenodigd om mee te doen. Daarnaast is er een open link naar het onderzoek verspreid via de 
gemeente en zijn er straatinterviews gehouden om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. In totaal hebben 591 mensen de 
vragenlijst ingevuld. In deze factsheet staan de belangrijkste resultaten. U ontvangt deze omdat u lid bent van het inwonerspanel 
Zutphen Spreekt of omdat u heeft meegedaan aan het onderzoek via de open link. Hartelijk dank voor uw deelname. 

Kracht van Zutphen

Natuur

13%

Historisch / 
Monumentaal

13%

Sfeervol / Gezellig

9%

Als u de gemeente Zutphen met drie woorden zou omschrijven, welke woorden zouden dat zijn?
Top 3

Waarin verschilt de gemeente Zutphen het meest van andere gemeenten in de regio, zoals 
Brummen, Lochem, Voorst en Bronckhorst?
Top 3
Voorzieningenaanbod (plekken waar je gebruik van maakt in je 
dagelijkse leven, zoals winkels en plekken voor zorg en gezondheid)
52%

Cultuurhistorie (onderdelen in het landschap die iets over de 
geschiedenis vertellen)
52%

Bereikbaarheid
21%

Wat is volgens u de mooiste plek van de gemeente Zutphen?
Top 3

De kern van de binnenstad 
(markten, steegjes)
28%

De IJssel(kade)
25%

Martinetsingel (De 
rechtbank / de Bleek / 
Stadsmuur)
17%



Klimaatverandering tegengaan
74%

Besparen op energie in de toekomst
9%

Kosten van de transitie
7%

Jongeren binnenhouden
38%

Betaalbare woning vraag
19%

Woonbehoefte sociale sector
17%

Stadsdynamiek wordt gevormd door 
verschillende leeftijden
65%

Momenteel niet (voldoende) voor 
jongeren
27%

Momenteel niet (voldoende) voor 
ouderen
8%

Hoe zou de gemeente Zutphen er volgens u uit moeten zien in 2040? In 2040 is de gemeente 
Zutphen.. 
Top 3

Groen / Duurzaam

37%
Uitgebreid en divers qua 

woningaanbod voor alle leeftijden
16%

Toegankelijk (bereikbaar, minder 
validen, parkeermogelijkheden)

9%

Als u denkt aan hoe u graag wilt dat de gemeente Zutphen er in de toekomst uit ziet:

Welke plek of gebied die er nu is past daar goed bij?
Top 3

Welke plek of gebied die er nu is past daar NIET goed bij?
Top 3

De energietransitie

31%

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van Zutphen?
Top 3

Voldoende voorzieningen 
voor alle leeftijden

30%

Voldoende woningen 
ontwikkelen

30%

Gemeente Zutphen in 2040

De oude delen; karakter
33%

IJssel(kade) en Noordhaven; combinatie 
van modern en authentiek

20%

Groenere stadsdelen; rekening houdend 
met de natuur/ duurzaamheid

17%

Noorderhaven; te grotesk/ massaal 
gebouwd
21%

De bedrijventerreinen; weinig groen, veel  
rommel, massale hallen
13%

Centrum; leegstand, te toeristisch, lastig 
toegankelijk door de bestrating, auto’s in 
de straten
9%



Wat gebeurt er met de resultaten?
Met de uitkomsten van deze vragenlijst hebben we in beeld hoe inwoners van de gemeente Zutphen denken over de toekomst 
van de leefomgeving: Welke kwaliteiten uit de omgeving moeten behouden worden? En met welke opgaven moeten we 

rekening houden om ook in 2040 goed te kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente?

De resultaten van deze vragenlijst worden opgenomen in de Atlas Zutphen 2040. Vervolgens worden de enquête resultaten, 
samen met de uitkomsten van diverse gesprekken met inwoners, ondernemers, andere deskundigen en het gemeentebestuur 
meegenomen bij het bepalen van de koers naar de gewenste toekomst van de gemeente Zutphen. Alle opbrengsten uit de 

gesprekken worden daarbij verwerkt in een Nota van Participatie.

Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op http://zutphen.nl/omgevingsvisie.

http://zutphen.nl/omgevingsvisie

