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Cultuurbeleving in Krimpen aan den IJssel in kaart gebracht 
 
In het kader van de behandeling van de Cultuurnota door de gemeenteraad heeft D66 

Krimpen aan den IJssel besloten om een enquête uit te zetten waarmee alle inwoners hun 
wensen en behoeften op het gebied van cultuur konden kenbaar maken. De uitkomsten van 
deze enquête zal D66 betrekken bij het formuleren van haar standpunt over de cultuurnota. 

In de cultuurnota die in september 2019 inhoudelijk zal worden behandeld wordt het beleid 
vastgesteld voor de komende 3 jaar, met name ook wat de financiële middelen voor cultuur 
betreft. 

 

Krimpener Kunstwaard en Cultuurwerkplaats grote onbekenden in 

Krimpens cultuurlandschap 
7 op de 10 Krimpenaren zijn onbekend met de activiteiten van de Krimpener Kunstwaard, 
voor de Cultuurwerkplaats geldt dit voor 6 op de 10. Bijna de helft van de respondenten 

geeft aan nog nooit te hebben gehoord van Krimpener Kunstwaard, voor de 
Cultuurwerkplaats is dit een derde. Daar staat tegenover dat de Bibliotheek, het 

Streekmuseum en de Muziekschool zich mogen verheugen in een hoge bekendheid. 94% 
van de respondenten weet wat de Bibliotheek doet, 91% weet dat voor het Streekmuseum 
en 80% voor de Muziekschool. 

Voor Synerkri, Krimpen Presents en de Historische Kring Krimpen geldt dat ze bij ongeveer 
de helft van de respondenten bekend zijn. 

 
 

Zang, cultureel erfgoed, popmuziek en festivals moeten zeker een plaats 
hebben in Krimpen aan den IJssel 
Ongeveer twee derde van de ondervraagden vindt het belangrijk dat zang (66%), cultureel 

erfgoed (65%), popmuziek (62%)en festivals (62%) een plaats hebben in Krimpen aan den 
IJssel. Ruim de helft vindt dat film (58%), klassieke muziek (57%), cabaret (55%) en 

literatuur (53%) een plaats verdient. Toneel (48%), beeldende kunst (44%) en ballet/dans 
(32%) worden in mindere mate gesteund. Opvallend is dat het hoogste aandeel topscore (7) 
wordt behaald door Festivals en Popmuziek 
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Film, pop/rockmuziek en cabaret kunnen rekenen op bezoek van 

Krimpense cultuurliefhebbers 
Gevraagd naar hoe zeker het is dat men een uitvoering/voorstelling zou bezoeken als deze in 
Krimpen aan den IJssel wordt aangeboden blijkt dat vooral film (32%), pop/rockmuziek 

(32%) en cabaret (26%) de hoogste score ‘zeker wel’ krijgen. Kijkend naar de overall 
belangstelling (misschien wel + zeker wel) kan worden vastgesteld dat twee derde zegt film 

(68%), cabaret (66%), zang (62%), kunstexpositie (62%) en pop/rock (60%) te gaan 
bezoeken in Krimpen aan den IJssel. De minste belangstelling is er voor harmonie (31%), 
ballet/dans (33%) en Jazz (48%). 
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De toegangsprijs voor een kunst/cultuurevenement moet liggen tussen  

€ 20,00 en € 25,00. 
Respondenten geven aan dat het bedrag dat men wil uitgeven afhangt van wat er concreet 

geboden wordt, maar in het algemeen ligt het kantelpunt tussen € 20 en € 25. Bij een 
toegangsprijs boven €25 geeft driekwart van de respondenten (77%) aan dat men dan 
afhaakt.  76% van de ondervraagden is zeker bereid een toegangsprijs tot € 15 te betalen. 

 
 
Krimpen Festival, Bibliotheek en Muziekschool krijgen de sterkste 
ondersteuning 
De respondenten werd gevraagd om duidelijk te maken welke culturele activiteiten ze willen 
ondersteunen door het verdelen van € 1.000 over elf instellingen. Als het aan de 

respondenten van dit onderzoek ligt krijgen het Krimpen Festival, de Bibliotheek en de 
Muziekschool de sterkste ondersteuning. Dat geldt zowel voor het aantal respondenten dat 
deze instellingen wil steunen als voor het gemiddelde bedrag dat men toebedeelt. Opvallend 

is hier dat hoewel twee derde van de ondervraagden vindt dat zangverenigingen een plaats 
moeten hebben in Krimpen aan den IJssel de daadwerkelijke steun op een veel lager niveau 

ligt. 
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Een muziekfestival in Krimpen aan den IJssel is de wens van zeven op de 

tien ondervraagden, tien procent heeft geen behoefte aan festivals 
74% van de deelnemers aan het onderzoek geven aan dat een muziekfestival het meest 

gewenste evenement is, een pop/rockfestival is de wens van 46% van de ondervraagden. 
In de categorie ‘overige’ worden een food/horeca/muziek evenement en een jeugdfestival 
het meest genoemd. Tien procent van de ondervraagden geeft aan geen behoefte te hebben 

aan enig festival 

 

 
 

Een kwart van de deelnemers aan de enquête is tevreden over het kunst 
en cultuuraanbod, ruim een derde geeft aan het nodige te missen. 
 

 
Een bloemlezing uit wat respondenten aangeven te missen in Krimpen aan den IJssel: 

- een uitgaanscentrum met levendigheid, gezellige entourage en de mogelijkheid tot een 
hapje en drankje 
- een gezellig café met terras en live muziek 

- een jaarprogramma, een overzicht van activiteiten, structureel aanbod 
- meer activiteiten in De Tuyter met een uitgebreider programma 

- een muziektent of een grotere ruimte waar meerdere muziekgroepen zich tegelijk kunnen 
presenteren 
- activiteiten, evenementen, festival voor de doelgroep 14 – 25 jaar 

- een locatie voor jongeren met ruimte voor discotheek en andere activiteiten zoals computer 
gaming, dance, concerten 

- evenementen voor en door niet-westerse bevolkingsgroepen; volksmuziek uit de rest van 
de wereld; net ingeburgerde inwoners betrekken bij kunst/cultuur 
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Karakteristiek van de respondenten laat vooral actieve cultuurminnaars 

zien, maar een vijfde is dat ook niet  
 

 
34% van de respondenten geeft aan maandelijks deel te nemen aan culturele activiteiten, 
25% meerdere keren per jaar. Ruim 20% geeft aan niet deel te nemen aan culturele 
activiteiten en de helft daarvan geeft aan dat ook in de toekomst niet te willen. 

 
 

 

Film, festivals, kunstexposities en pop/rockconcerten zijn de belangrijkste 
culturele activiteiten waaraan men deelneemt. 
Gevraagd naar deelname aan culturele activiteiten in het afgelopen halfjaar blijkt filmbezoek 
veruit het meest in trek te zijn. Daarna volgt een groep van vijf activiteiten die bezocht is 

door tussen de 15 en 20% van de respondenten: festivals, kunstexposities, pop/ rock-
concerten, zanguitvoeringen en klassieke muziek concerten. Ballet/dansuitvoeringen, 
jazz/wereldmuziekconcerten, musicalvoorstellingen, harmonie/fanfareuitvoeringen blijken 

door minder dan 10% van de respondenten te worden bezocht. 
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Zeven op de tien Krimpenaren bezoeken culturele activiteiten vooral 

buiten Krimpen aan den IJssel, het meest in Rotterdam 
Gevraagd naar waar men in het afgelopen halfjaar een culturele activiteit heeft bezocht geeft 

67% aan naar Rotterdam te gaan, 58% heeft in Krimpen aan den IJssel deelgenomen en 
28% in Capelle aan den IJssel. Bij de overige plaatsen die worden genoemd komen vooral 
Amsterdam, Den Haag, Gouda en Utrecht vaak voor. (Men kon meerdere plaatsen aangeven, 

dus de percentages tellen niet op tot 100.) 

 
 

 
 

Statistische verantwoording 
 

De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van een online enquête 
die in de periode tussen 22 mei en 14 juni 2019 door 164 deelnemers is ingevuld. 

Gelet op de beperkte steekproef kunnen de resultaten niet worden beschouwd als 
representatief voor de totale Krimpense bevolking. Wel is het zo dat op basis van de 
samenstelling van de groep respondenten gesteld kan worden dat dit een goede 

afspiegeling is van met name het deel van de bevolking dat deelneemt aan of 
geïnteresseerd is in culturele activiteiten. 

 
Geslacht 

 
63% van de respondenten zijn vrouwen, 37% zijn mannen. 
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Leeftijd 
De leeftijdsverdeling van de respondenten komt aardig overeen met de samenstelling van de 
bevolking van Krimpen aan den IJssel, zij het dat er een sterke ondervertegenwoordiging is 

van de leeftijdsgroepen jonger dan 24 jaar en ouder dan 65 jaar en een 
oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep tussen 45 en 65 jaar. 

 
 
 
 

Vergelijking leeftijdsgroep respondenten versus bevolking Krimpen aan den 
IJssel 

 
Leeftijd   Respondenten  Krimpen aan den IJssel 
 

<24 jaar      3,4 %   29,2 % 
25 – 45 jaar    30,5 %   20,5 % 
45 – 65 jaar    54,2 %   26,7 % 

65 +     11,9    23,6 % 
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De verdeling van de respondenten over de wijken van Krimpen aan den IJssel komt aardig 

overeen met de bevolkingssamenstelling: 
 

Verdeling populatie naar postcodegebied 
 
Wijk     Respondenten   Bevolking 

 
2921 Oud Krimpen      7,8 %     7,8% 

2922 Kortland Noord    24,1 %   24,5 % 
2923 Kortland Zuid    15,6 %   22,1 % 
2924 Boveneind    12,9 %   13,3 % 
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2925 Langeland    26,7 %   24,0 % 

2926 Lansingh Zuid    11,2 %     8,2 % 


