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Inleiding
In 2019 is voor de vijfde achtereenvolgende keer kwantitatief onderzoek gedaan naar de passieve (bezoek) en
actieve (zelf doen) cultuur participatie bij de inwoners van Lelystad van achttien jaar en ouder. De eerdere
onderzoeken vonden plaats in 2004, 2007, 2011 en 2015. In de bijgevoegde factsheet wordt een overzicht
gegeven van de uitkomsten van het onderzoek. In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen
weergegeven. In de bijlage het factsheet waarin de resultaten zijn samengevoegd.

Met de uitkomsten van het onderzoek is het mogelijk om de ontwikkeling van de cultuurparticipatie en de opinie
van de inwoners over het lokale culturele voorzieningenniveau op (middel)lange termijn in kaart te brengen. Het is
de bedoeling dat het onderzoek in 2023 weer wordt herhaald.

De uitkomsten in dit kwantitatief onderzoek zijn gebaseerd op een peiling onder het LelyStadsPanel en een
steekproef onder inwoners van 18 jaar en ouder. Bij het opstellen van de vragenlijst is rekening gehouden met de
landelijke richtlijnen voor cultuuronderzoek (RCO). De uitkomsten zijn gewogen om een representatief beeld te
geven. De vragen in de enquête zijn grotendeels een herhaling van de cultuuronderzoeken gehouden in 2015,
2011, 2007 en 2004.

Bij uitkomsten van statistisch onderzoek en steekproeven moet altijd rekening te worden gehouden met een
mogelijk afwijking van enkele procentpunten. Als stelregel kan worden genomen dat verschillen van 2% of minder
niet significant zijn1. Met inachtneming van deze kanttekening geven de uitkomsten een goede kwantitatieve
indicatie van actieve en passieve cultuurbeleving van Lelystedelingen en de en de ontwikkelingen daarvan op de
(middel)lange termijn.
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De marge die in acht moet worden genomen is afhankelijk van verschillende factoren waaronder het aantal respondenten
waarop de verschillen betrekking hebben. Hoe kleiner het aantal respondenten, hoe groter het verschil moet zijn om niet op
toeval te berusten.
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Passieve cultuurparticipatie
Het bezoek aan de verschillende culturele
voorzieningen in de stad is door de jaren heen
redelijk stabiel. De Agora wordt door de meeste
Lelystedelingen bezocht (rond de 60%), De
Kubus, Corneel en exposities worden door 10 tot
25% van de Lelystedelingen bezocht. Opvallend
is hierbij met name de afname van het aandeel
mensen dat een expositie heeft bezocht.
Corneel wordt juist door een groter aandeel
Lelystedelingen bezocht dan in voorgaande
jaren.

Ook het aantal keer (onderste helft van de grafiek)dat bezoekers van de Corneel in 2019 naar de Corneel zijn
gegaan is flink toegenomen. Het aantal keer dat bezoekers van de Kubus en de Agora dit in 2019 hebben gedaan
is daarentegen juist flink afgenomen. Een en ander is te zien in de grafiek hiernaast. Het bovenste staafdiagram
toont het aandeel bezoekers, de onderste het gemiddeld aantal bezoeken van de bezoeker in het betreffende
jaar.
Deze grafiek geeft de deelname
van de inwoners weer naar totaal,
leeftijd en opleidingsniveau in 2011
(groen), 2015 (paars) en 2019
(oker).
Het blijkt dat de uitkomsten in de
gemeten jaren over het algemeen
gelijk zijn: Lelystedelingen met een
middelbare of hogere opleiding en
55+ers bezoeken culturele
voorzieningen het meest. Hierin
zijn geen wezenlijke veranderingen
opgetreden tussen 2011, 2015 en
2019.

Deelname aan activiteiten De Kubus
Onderstaand schema geeft weer welke activiteiten bij De Kubus in
2011, 2015 en 2019 werden bezocht. Hoe donker de kleur hoe hoger
de frequentie. De meeste activiteiten laten een golfbeweging van
deelname zien. De categorie ‘overig’ wordt in 2019 echter aanzienlijk
vaker aangegeven door de bezoekers van De Kubus. bezoek aan de
kunstuitleen en concerten en optreden worden daarbij veel genoemd.
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Bezoek aan uitvoeringen
De onderstaande linker grafiek geeft weer aan welke activiteiten een bezoek is gebracht. Hoe dikker de bol hoe
vaker een bezoek is gebracht. Met name film- en museumbezoek scoren hoog. De verschillen tussen de jaren
zijn gering. De rechter grafiek toont de bezoeken buiten Lelystad in 2011 (rood), 2015 (groen) en 2019 (blauw).
Opvallend is hierbij het aandeel jazz/bluesconcerten en filmbezoeken buiten Lelystad, waarbij het aandeel
filmbezoeken buiten Lelystad sinds 2011 meer dan verdubbeld is.

Bezoek en waardering festivals
Er wordt in Lelystad jaarlijks een aantal
festivals georganiseerd. Lelystedelingen is
gevraag of zij van het festival hebben
gehoord (rechter kolom) en of ze daar zijn
geweest (linker kolom). De Nationale
Oldtimerdag en Lelystart trekken het
meeste publiek.
Dit zijn ook twee van de festivals met de
grootste bekendheid. Maar ook het
seabottom festival, Jordaan in de polder,
Jolpop en Dancetour zijn, ondanks een
veel kleiner aandeel bezoekers, bekend
onder een groot deel van de
Lelystedelingen.

Ik Toon, Bigbandfestival, Batavia Blues en
Mamyo Bondru kunnen worden gezien als
Nichefestivals: niet veel mensen hebben er van gehoord, maar de mensen die er van hebben gehoord gaan er
vaak wel heen
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Er is bezoekers van de festivals ook
gevraagd hun waardering in een cijfer
uit te drukken. Hierboven is te zien
dat de mensen bezoekers hier een 8
voor geven. Dit overzicht geeft de
waardering voor de festivals weer.
Hoe donker de kleur, hoe vaker het
cijfer is genoemd. Aan de linkerkant,
van dancetour tot het big band
festival, staan de festivals waarbij de
waardering het meest uiteen loopt.
Het best gewaardeerd worden de
festivals aan de rechterkant van de
grafiek

Mening over de kosten van culturele instellingen

Er is niet alleen naar het bezoek culturele instellingen gevraagd, ook is gepeild hoe men de prijsstelling van de
activiteiten en diensten ervaart De meeste mensen hebben hier geen mening over. De mensen die er wel een
mening over hebben vinden de prijzen over het algemeen niet hoog. Uitzondering daarop zijn de prijzen van
cursussen bij De Kubus.
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Tevredenheid informatievoorziening

De linker grafiek geeft weer hoe de inwoners de informatievoorziening door de instellingen beoordelen in 2015
(linker kolommen) en 2019 (rechter kolommen). Uit de grafiek valt af te leiden dat de tevredenheid over de
informatievoorziening in algemene zin is toegenomen.

De rechter grafiek geeft aan op welke wijze de inwoners hun informatie over de activiteiten en diensten van de
culturele instellingen in 2019 vergaren. Hoe donkerder de kleur hoe vaker de informatiebron is genoemd.
Opvallend is dat blijkbaar een groot aantal inwoners hun informatie verkrijgt via een wijze die niet in de vragenlijst
is opgenomen.

6

Actieve cultuurparticipatie

De bovenstaande grafiek toont bij actieve cultuurparticipatie de verdeling voor totaal, leeftijd en opleidingsniveau
in 2011 (groen), 2016 (rood) en 2019 (blauw). Van alle Lelystedelingen doet 48% op de een of andere manier
actief iets cultureels. Na een kleine afname in 2015 is de actieve cultuurparticipatie daarmee weer op het niveau
van 2011. In de grafiek is te zien dat de cultuurparticipatie niet voor alle groepen gelijk is. Laag opgeleiden en
mensen onder de 40 doen dit minder vaak dan hoger opgeleiden en ouderen.
De manier waarop Lelystedelingen aan cultuur doen is divers. Tekenen/ schilderen wordt met 19% het meest
gedaan. Ook zingen, foto-,film- of videokunst(14%) en zingen(16%) worden ook vaak genoemd. Toneel met 2%
het minst vaak. De overige vormen van cultuurbeoefening ontlopen elkaar niet zoveel en worden door 5 tot 9%
van de Lelystedelingen beoefend
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Organisatorisch verband
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Lelystedelingen oefenen culturele activiteit in grote meerderheid thuis uit. Dit was zo in 2015 en dat is ook in 2019
zo. Er is een kleine afname te zien, maar nog steeds komt geen andere organisatievorm in de buurt. Het aandeel
Lelystedelingen dat in verenigingsverband culturele activiteiten onderneemt neemt ook af sinds 2011. De grafiek
links geeft ook voor De Kubus, Corneel of bij een privedocent weer hoeveel dit wordt gedaan. Dat het aandeel
‘De Kubus’ klein komt omdat het merendeel van de leerlingen van De Kubus jonger is dan 18 jaar. Deze groep
wordt in het onderzoek niet meegenomen. De categorie ‘anders’ is toegenomen. Dit kan mogelijk worden
verklaard door de toegenomen digitalisering, waarbij mensen cursussen via internet (YouTube) volgen.

Tevredenheid over het aanbod

Er is ook gevraagd hoe tevreden Lelystedelingen zijn
over het culturele aanbod in de stad.
De grafiek geeft weer hoe tevreden de inwoners zijn
over het culturele aanbod in de stad in 2011, 2015 en
2019. Uit de vergelijking tussen de drie jaren blijkt dat
de groep inwoners dat tevreden tot zeer tevreden is
over het culturele aanbod in de stad nog steeds stijgt,
van 45% in 2011 tot 53% in 2019. Er is daarnaast ook
een veel kleinere groep die aangeeft hier geen mening
over te hebben. Ook dit is een positieve verandering
ten opzichte van voorgaande metingen.
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Bezoek aan de bibliotheek
De linker taartdiagram laat zien dat er
in 2011 (rood) meer inwoners gebruik
maakten van de bibliotheek dan in
205 (groen). In 2019 (blauw) is er
weer een lichte toename te zien.
De rechter taartdiagram geeft het
gemiddeld aantal keer dat gebruik is
gemaakt van de bibliotheek. Daar is
een golfbeweging te zien rond de 15
keer Het ene jaar wordt er iets vaker
gebruik van gemaakt, het andere juist
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iets minder.

Kinderactiviteiten bezoeken

De staafdiagram laat zien dat de
2019

BiblioLab (3D-printen) bezoeken

meeste mensen gebruik maken van
de uitleenfunctie van de bibliotheek.
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bibliotheek of het volgen van een
workshop vaker genoemd dan in
2015.

Cultureel erfgoed
Lelystad heeft als jonge stad toch een flink aantal plaatsen die cultureel erfgoed genoemd kunnen worden. Aan
de inwoners is gevraagd of zij dit ook als zodanig bestempelen. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat
Bataviawerf, Werkeiland, Wortmangemaal en de scheepswrakken door velen zo worden gezien. Over de overige
categorieën is meer discussie onder de inwoners. Rechts in de grafiek staan de plaatsen die de minste
instemming krijgen. Onder de respondenten was niemand die de oorspronkelijke ruimtelijke indeling en de
Oostvaardersplassen tot het cultureel erfgoed vinden behoren.
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Radio Lelystad
Radio Lelystad wordt door ongeveer 60% van de inwoners beluisterd. De een doet dit vaker dan de ander. In de
grafiek is te zien dat ongeveer een kwart van de Lelystedelingen maandelijks 1 tot 3 keer of vaker dan 3x per
maand afstemt op deze zender. Dis aandeel is in vergelijking met 2015 gelijk gebleven. Tussen 2011 en 2015
was wel sprake van een afname. Het aandeel Lelystedelingen dat 1 keer per maand de radio op Radio Lelystad
zet is ten opzichte van 2015 juist gestegen.
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