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Oplegger rapport 'Gemeentenieuws Weert' 16-12-2019

Deze oplegger geeft een korte samenvatting weer van het onderzoek naar 
Gemeentenieuws. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente Weert uitgevoerd door 
bureau TOPonderzoek.

Nieuws over Weert 
 
De respondenten gebruiken voor het volgen van het nieuws over Weert bij voorkeur 
onderstaande media.  
1.            Weert de Gekste 
2.            De Limburger 
3.            VIA Limburg editie Weert 
4.            Website van de gemeente Weert en Weert Magazine 
 
  
Het nieuws van de gemeente 
 
Voor het lezen van het nieuws van de gemeente gebruiken respondenten bij voorkeur 
onderstaande media. 
1. Via de papieren Gemeentewijzer in de VIA Limburg editie Weert (41%) 
2. Via de website van de gemeente (35%) 
3. Via de papieren ‘Samen Leven in Weert’ (18%) 
4. Via Facebookpagina van de gemeente (17%) 
5. Via de digitale Gemeentewijzer (12%) 
 
 
Makkelijk vindbaar        
   
39% van de respondenten vind het gemeentenieuws (zeer) gemakkelijk te vinden. 
38% is neutraal. 
17% van de respondenten vindt het gemeentenieuws (zeer) moeilijk te vinden.  
 
 
Missen van een informatiekanaal voor het nieuws van de gemeente 
  
53% van de respondenten mist geen informatiekanaal waarop men het gemeentenieuws 
graag zou willen ontvangen. 
29% van de respondenten geeft één of meerdere informatiekanalen aan waarop ze het 
gemeentenieuws graag zouden willen ontvangen, zoals een Tv-Kanaal en een 
informatiekrant. 
19% heeft geen mening. 
 
 
De Gemeentewijzer en de pagina 'Samen Leven in Weert' huis-aan-huis 
bezorgen 
 
67% van de respondenten geeft als antwoord  "(zeer) mee eens” op de vraag of de 
gemeente de Gemeentewijzer en 'Samen Leven in Weert' moet blijven publiceren in een 
huis-aan-huisblad. 
12% van de respondenten is het daar(zeer) mee oneens.  
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In 2020 de Gemeentewijzer en/of de pagina ‘Samen leven in Weert’ ontvangen 
 
De top 5 voor de wijze waarop respondenten in 2020 het liefst de Gemeentewijzer en/of 
de pagina ‘Samen leven in Weert’ ontvangen als deze niet meer huis-aan-huis wordt 
bezorgd. 
 
1.            Via de digitale nieuwsbrief in mijn mailbox  
2.            Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste  
3.            Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van De Limburger ontvang  
4.            Via pagina's in Weert Magazine  
5.            Via de website van de gemeente (www.weert.nl)   
  
De doelgroep 65 plus geeft de voorkeur aan de VIA Limburg editie Weert die men als 
abonnee van De Limburger ontvangt en Weert Magazine. 
 
 
Frequentie Gemeentewijzer en ‘Samen leven in Weert’ 
 
37% van de respondenten wil de Gemeentewijzer wekelijks ontvangen en 34% 
maandelijks. 
27% van de respondenten wil ‘Samen Leven in Weert’ wekelijks ontvangen en 39% 
maandelijks. 
Verbetertips en complimenten voor gemeentenieuws 
71% van de respondenten geeft aan geen verbeterpunt of compliment te weten.  
28% van de respondenten heeft een tip (verbetering) gegeven en 9% van de 
respondenten benoemt een top (compliment).  
  


