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Samenvatting 

Nieuws over Weert 

Aan de hand van vraag "1. Welke media gebruikt u om op de hoogte te zijn van wat er in Weert 

speelt zoals nieuws, evenementen, sportberichten, ongevallen?" komt de volgende top vijf van 

gemiddelde scores naar voren: 

1. Via Weert de Gekste (2,5) 

2. Via De Limburger (3,8) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert (4,8) 

4. Via de website van de gemeente Weert (5,0) 

4. Via Weert Magazine (5,0) 

Aan de hand van vraag "1. Welke media gebruikt u om op de hoogte te zijn van wat er in Weert 

speelt zoals nieuws, evenementen, sportberichten, ongevallen?"  komt de volgende top drie naar 

voren: 

1. Via Weert de Gekste (62%) 

2. Via De Limburger (58%) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert (46%) 

Het nieuws van de gemeente Weert 

Op vraag "2. Via welke media leest u het gemeentenieuws van de gemeente Weert?" antwoordt 41% 

van de respondenten: "Via de papieren Gemeentewijzer in de VIA Limburg editie Weert". 

Op vraag "2.1 In hoeverre kunt u informatie en nieuws van de gemeente Weert makkelijk of moeilijk 

vinden?" geeft 39% van de respondenten aan dat ze het gemeentenieuws (zeer) gemakkelijk kunnen 

vinden. 17% van de respondenten geeft aan dat ze het gemeentenieuws (zeer) moeilijk kunnen 

vinden. 38% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn in deze vraag. 

Op vraag "3. Mist u een informatiekanaal waarop u het gemeentenieuws graag zou willen 

ontvangen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee". 29% van de respondenten geeft één of 

meerdere informatiekanaal aan waarop ze het gemeentenieuws graag zouden willen ontvangen.  

De Gemeentewijzer en de pagina 'Samen Leven in Weert' 

Op stelling 4. ‘De gemeente Weert moet de Gemeentewijzer en 'Samen Leven in Weert' blijven 

publiceren in een huis-aan-huisblad' antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee 

eens". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen 

antwoord (40%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens". 

Aan de hand van vraag "5. Hoe ontvangt u aankomend jaar het liefst de Gemeentewijzer en/of de 

pagina" komt de volgende top vijf naar voren:  

1. Via de digitale nieuwsbrief in mijn mailbox (4,06) 

2. Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste (4,13) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van De Limburger ontvang (4,63) 

4. Via pagina's in Weert Magazine (4,90) 

5. Via de website van de gemeente (www.weert.nl) (5,09) 
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Aan de hand van vraag "5. Hoe ontvangt u aankomend jaar het liefst de Gemeentewijzer en/of de 

pagina 'Samen Leven in Weert'?" komt de volgende top vier naar voren: 

1. Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van De Limburger ontvang (50%) 

2. Via pagina’s in Weert Magazine (33%) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert die ik bij een servicepunt ga ophalen (25%) 

3. Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste (25%) 

Op vraag "5.1.1 Hoe vaak wenst u de gemeentewijzer te ontvangen?" antwoordt 37% van de 

respondenten: “Wekelijks”. 34% van de respondenten antwoordt: “Maandelijks”. 

Op vraag "5.1.2 Hoe vaak wenst u de pagina ‘Samen Leven in Weert’ te ontvangen?" antwoordt 39% 

van de respondenten: “Maandelijks”. 27% van de respondenten antwoordt: “Wekelijks”. 

Op vraag "6. Welke tip (verbetering) en top (compliment) zou u de gemeente Weert willen meegeven 

omtrent het gemeentenieuws?" antwoordt 28% van de respondenten met een tip (verbetering). 9% 

van de respondenten antwoordt met een top (compliment). 71% van de respondenten geeft aan 

geen verbeterpunt of compliment te weten. 

 

Dit en meer blijkt uit onderzoek naar het gemeentenieuws van Weert, waarbij 444 deelnemers zijn 

geraadpleegd.  
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1. Resultaten 

Nieuws over Weert 

Met deze vragenlijst kunt u de gemeente Weert helpen om informatie voor u (nog) 
toegankelijker te maken.  

 
1. Welke media gebruikt u om op de hoogte te zijn van wat er in Weert speelt 

zoals nieuws, evenementen, sportberichten, ongevallen? 
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 5 maken. Plaats een 1 bij de grootste voorkeur/ het medium 

dat u het vaakst gebruikt, een 2 bij de daaropvolgende voorkeur etc.) 

 

1.1 Via De Limburger 

1.2 Via de website van de gemeente Weert 

1.3 Via de website Met ons. In Weert. 

1.4 Via MLA stories (Midden Limburg Actueel) 

1.5 Via de VIA Limburg editie Weert 

1.6 Via Weert de Gekste 

1.7 Via WeertFM 

1.8 Via Weert Magazine 

1.9 Via een ander medium/middel 

1.10 Ik ontvang of zoek geen nieuws over Weert 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

5 1% 4% 3% 1% 4% 1% 1% 6% 2% 0%

4 3% 7% 2% 2% 5% 5% 1% 9% 3% 0%

3 4% 7% 3% 6% 8% 13% 2% 13% 3% 0%

2 10% 11% 4% 9% 10% 22% 2% 7% 2% 0%

1 31% 5% 2% 2% 8% 43% 0% 2% 2% 3%

Gemiddelde 3,8 5,0 5,5 5,3 4,8 2,5 5,8 5,0 5,6 5,8
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Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in hoofdstuk 2.2. 
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Aan de hand van vraag "1. Welke media gebruikt u om op de hoogte te zijn van wat er in Weert 

speelt zoals nieuws, evenementen, sportberichten, ongevallen?" komt de volgende top vijf van 

gemiddelde scores naar voren: 

1. Via Weert de Gekste (2,5) 

2. Via De Limburger (3,8) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert (4,8) 

4. Via de website van de gemeente Weert (5,0) 

4. Via Weert Magazine (5,0) 

Via een ander medium/middel, namelijk: 
• 1limburg.nl 

• Buren en familie 

• Dorpsraad nieuws 
mail/side 

• E-mails van de gemeente 

• Emails van de gemeente 

• Facebook (8x) 

• Facebook/insta van 
gemeente, weert de 
gekste, MLA ect 

• Facebool 

• Facobook 

• Fb 

• Gemeente info 

• Google Nieuws 

• In de stad ertegen aan 
lopen 

• Internet (4x) 

• Krant 

• L1 

• L1 app 

• L1 online 

• Mensen 

• Nederweert24 (2x) 

• Nederweert24.nl 

• Nieuwsbrief 

• Nieuwsbrief overheid 

• Nieuwsbrief Weert Zuid 

• Nu.nl of op de NOS site 

• Partner 

• Social media 

• Social media van 
gemeente weert 

• Sociale media 

• Tv en internet 

• Twitter 

• Twitter etc. 

• Via de mail 

• Via de mail van het 
raadsabonnement van de 
gemeente Weert 

• Via de tv met elke dag 
nieuws over weert 

• Via Limburg 

• Website 
www.delimburger.nl 

• Weert de gekste 

• Weert de Gekste 

• WeertdeGekste app 

• Wijkraad 

 
 

Toelichting 
• ALS JE GEEN ABONNEMENT OP DE LIMBURGER HEBT, KOMT ER WEINIG NIEUWS VAN 

WEERT BIJ JE BINNEN. EN ALS ER OOK GEEN BEZORGERS ZIJN VOOR BIJV. VIA WEERT (NIET 
DAT DAAR NIEUWS OVER WEERT IN STAAT) DAN WEET JE EIGENLIJK NIETS. 

• Ik krijg het Weert Magazine niet. 

• Ik krijg via limburg niet bezorgd. Een erg gemis. 

• Ik vind hoe het was prima eigenlijk, en vind het ook fijn dat het via fb gebeurd 

• Ik wil graag Via Limburg thuis ontvangen. Woon in het centrum en ontvang graag het blad 
aan huis. 
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Aan de hand van vraag "1. Welke media gebruikt u om op de hoogte te zijn van wat er in Weert 

speelt zoals nieuws, evenementen, sportberichten, ongevallen?"  komt de volgende top drie naar 

voren: 

1. Via Weert de Gekste (62%) 

2. Via De Limburger (58%) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert (46%) 

Via een ander medium/middel, namelijk: 
• Familieleden 

• Reclame bladeren 

• Sociale contacten 

• Tablet 

• Telegraaf 

• Vergaderingen 

• Weekblad, facebook en alert 
 
 
  

8%

27%

38%

12%

62%

46%

12%

0%

12%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik ontvang of zoek geen nieuws over Weert

Via een ander medium/middel

Via Weert Magazine

Via WeertFM

Via Weert de Gekste

Via de VIA Limburg editie Weert

Via MLA stories (Midden Limburg Actueel)

Via de website Met ons. In Weert.

Via de website van de gemeente Weert

Via De Limburger

1. Welke media gebruikt u om op de hoogte te zijn van wat er 
in Weert speelt zoals nieuws, evenementen, sportberichten, 

ongevallen?
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=26)
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Het nieuws van de gemeente Weert 

Voorbeelden van gemeentenieuws zijn berichten over de huisvuilroute tijdens de 
feestdagen, bouwplannen en wegwerkzaamheden. Maar ook informatie over openingstijden 
en contactgegevens, bekendmakingen, de agenda van raads- en commissievergaderingen en 
weetjes over de gemeente. 

 

  
Op vraag "2. Via welke media leest u het gemeentenieuws van de gemeente Weert?" antwoordt 41% 

van de respondenten: "Via de papieren Gemeentewijzer in de VIA Limburg editie Weert". 

  

4%

12%

9%

4%

17%

2%

18%

12%

41%

35%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weet niet

Ik lees het gemeentenieuws van Weert niet

Ander medium/middel

Via het Twitteraccount van de gemeente

Via de Facebookpagina van de gemeente

Via de digitale Samen Leven in Weert in mijn e-mail

Via de papieren 'Samen leven in Weert'

Via de digitale Gemeentewijzer in mijn e-mail

Via de papieren Gemeentewijzer in de VIA Limburg
editie Weert

Via de website van de gemeente (www.weert.nl)

Via de website www.overheid.nl

2. Via welke media leest u het gemeentenieuws van de 
gemeente Weert?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=416)

De gemeente Weert publiceert het nieuws op verschillende manieren: 

1) Bekendmakingen worden gepubliceerd op www.overheid.nl; 

2) Het gemeentenieuws wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website; 

3) In de VIA Limburg verschijnt elke drie weken de Gemeentewijzer met informatie van en over de gemeente; 

4) Digitaal kan men zich aanmelden om de Gemeentewijzer in de mail te ontvangen; 

5) In de VIA Limburg verschijnt elke vier weken de pagina 'Samen leven in Weert' (over de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en participatie); 

6) Digitaal kan men zich aanmelden om 'Samen leven in Weert' in de mail te ontvangen; 

7) Via de sociale mediakanalen Facebook en Twitter wordt het gemeentenieuws gepubliceerd. 
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Ander medium/middel, namelijk: 
• Abonnement op raadsstukken 

• Alles op internet 

• Als ik wat wil weten of iets kwijt wil 
bel ik op 

• De Limburger 

• De weekkrant 

• Direct mail v.d. gemeente 

• Dorpsraad nieuws mail/side 

• Fb pagina wmg 

• Google intypen 

• Helaas krijgen wij geen via Weert 
en geen Weert magazine 

• Internet 

• Limburger 

• Nieuwsbrief 

• Niks digitaal 

• Postvak in 

• Radar de limburger 

• Regionale tv-omroep 

• Via de betreffende ambtenaren 

• Via Limburg Weert vanuit de jumbo 

• Via tv 

• Weekkrant 

• Weert de Gekste (18x) 

 
 

Toelichting 
• Als er nieuws in moeten mensen naar een omslachtige gemeente wijzer ,kost veel tijd 

.Besluiten zijn dan toch genomen , daar hebben we niets aan . 
Mosterd na de maaltijd ,32 miljoen renovatie museum ,nieuw gemeente huis kostte dat ook. 

• De reden dat ik de info niet lees, komt omdat ik pas hierboven lees dat ik me per e-mail kan 
aanmelden en daarvan eerder niet op de hoogte was. De aanmelding heb ik inmiddels gedaan. 

• Het staat niet duidelijk te lezen op de gemeentesite of waar d aan ook, vaak veel te omslachtig 
en daardoor weinig interesse 

• Ik heb geen facebook. Realiseert u zich dat mensen op leeftijd dit niet hebben. Ook geen 
twitteraccount. En niet altijd digitaal zijn. 
Vaak zijn zij wel het meeste geïnteresseerd. VIA Limburg ontvangen wij niet. 

• Ik lees het niet omdat ik het nergens tegenkom waar ik normaal op lees 

• Ik wil wel graag dat voor mij bekend is wanneer de nieuws uitzendingen op Weert de Gekste 
uitgezonden worden. 

• Internet geven zoveel reclames 

• Mevrouw doet zelf niks digitaal, haar man daarentegen wel. 

• Mevrouw ontvangt geen VIAWeert (2x) 

• Ontvang geen blaadje of of iets dergelijks waar Weerter nieuws in staat 

• VIA Limburg ontvang ik al maanden niet. 

• Via limburg weet mijn brievenbus niet te vinden. Vele malen hierover cintact gehad, maar 
resultaat blijft uit wat betreft de bezorging 

• Wanneer ik iets nodig heb, zoek ik het op. 
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Op vraag "2.1 In hoeverre kunt u informatie en nieuws van de gemeente Weert makkelijk of moeilijk 

vinden?" geeft 39% van de respondenten aan dat ze het gemeentenieuws (zeer) gemakkelijk kunnen 

vinden. 17% van de respondenten geeft aan dat ze het gemeentenieuws (zeer) moeilijk kunnen 

vinden. 38% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn in deze vraag. 

Toelichting 
Het 
gemeentenieuws 
is zeer 
gemakkelijk te 
vinden 

• Prima (gemeente) web site waar alles wat de gemeente weert aangaat te 
vinden is. 
 

 
 
  

Neutraal • De gemeentesite kan klantvriendelijker 
 

Het 
gemeentenieuws 
is moeilijk te 
vinden 

• Actuele info is niet echt overzichtelijk. Ik mis toch gewoon een actuele 
nieuwssite 

• En soms heel moeilijk, dan lijkt het wel of het verstopt wordt voor de 
burger. 

• Krijgen geen blaadje 

• Via Weert wordt al heel lang slecht bezorgd. Daardoor komt info vaak 
niet aan. 

• Voorheen beter 

• Weertdegekste heeft met name oog voor nieuws uit de categorie 
calamiteiten, feesten, criminaliteit. Ik mis vaak de samenvattingen van 
raadsvergadering, waar heeft de politiek het over? Wat speelt er in mijn 
buurt (aanleg / onderhoud openbare voorzieningen wegen) etc. 
 

Het 
gemeentenieuws 
is zeer moeilijk te 
vinden 

• Zie 2 

6%

3%

14%

38%

29%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weet niet

Het gemeentenieuws is zeer moeilijk te vinden

Het gemeentenieuws is moeilijk te vinden

Neutraal

Het gemeentenieuws is gemakkelijk te vinden

Het gemeentenieuws is zeer gemakkelijk te vinden

2.1 In hoeverre kunt u informatie en nieuws van de 
gemeente Weert makkelijk of moeilijk vinden?

(n=381)
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3. Mist u een informatiekanaal waarop u het gemeentenieuws graag zou 

willen ontvangen? (n=402) 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Op vraag "3. Mist u een informatiekanaal waarop u het gemeentenieuws graag zou willen 

ontvangen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee". 29% van de respondenten geeft één of 

meerdere informatiekanaal aan waarop ze het gemeentenieuws graag zouden willen ontvangen.  

Ja, namelijk (29%): 
• Afdeling vergunningen 

• Als straks de VIA Weert niet meer huis-aan-huis bezorgd gaat worden. Eigenlijk zou er dan wel 
een papieren blaadje regelmatig in de brievenbus ervoor moeten komen met 
gemeentenieuws. 

• Aparte website c.q. link op de al bestaande website van de gemeente Weert 

• Bepaalde onderwerpen via mail 

• Bereikbaarheid gemeente slecht 

• Beter aangeven op de website (huisvuilroutes, opening milieustraat etc.) 

• De Limburger editie Weert 

• Digitale nieuwsbrief 

• Digitale nieuwsbrief in de mail 

• Directe communicatie met betrokken via mail of post 

• Een 2 wekelijkse of maandelijkse huis aan huis krant. Zoiets als een gemeentelijke 
"staatscourant" maar met achtergrond info en op de grotere onderwerpen de mening van de 
verschillende partijen. 

• Een burger nieuwsbrief per maand 

• Een lokaal tv kanaal zoals voorheen wtv 

• Een nieuwe WTV 

• Een plaatselijke tv zender 

• Een rubriek meteen te vinden als je de gemeentesite bezoekt of een apart item bij 
Weertdegekste en Weertfm 

• Een seniorenpagina met specifieke informatie van gemeente maar ook van 
ouderenorganisaties voor kleinschalige huiselijke situaties 

• Een separaat gemeenteblad zou goed xijn 

• Eerdere informatie verstrekken 

• Eigen Facebook over weert 

• Email 

• Evenementen mogen duidelijker 

• Facebook (4x) 

• Flyer bij gemeentehuis, Cartier, Bieb , wijkgebouw, MFA, supermarkten. 

• Geen of te weinig via TV 

• Gemeentewijzer (aparte krant van gemeente) 

• Gesproken commentaar bij de raadsvergadering maandelijks 

• Gewoon in de brievenbus 

• Het huis aan huis blad 

• Het vroegere weert journaal op TV 

• Huis aan huis blad (2x) 

• Ik mis het debat over de actuele beleidspunten 

• Ik ontvang het krantje niet --> Henri Dunaurtstraat 
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• Ik wist niet dat in de krantjes ook info wordt verspreid.. misschien een tip om meer online te 
delen? 

• Ik zou gemeentenieuws willen krijgen via de mail 

• In de bus of krant 

• In gewone taal kort en duidelijk 

• Informatie over thema;s wat voor mensen  met een kleine beurs belangrijk is 

• Instagram 

• Instagram? 

• Ja een eigen zender (vroeger weert tv ) 

• Ja een nieuwsbrief via facebook 

• Kabelkrant Weert FM 

• Krant krijg je niet altijd 

• LinkedIn 

• Lokaal tv kanaal 

• Lokale TV 

• Mail (2x) 

• Makkelijkere taal 

• Meer info op de site van Weert over Weert 

• Meer uitgebreid 

• Meer via een aparte nieuwssite van de Gemeente 

• MLA 

• Nieuwsbrief 

• Nieuwsbrief via de mail 

• Nieuwsbrief wekelijjks 

• Op de website van de Gemeente, maar dan wel makkelijk toegankelijk, met een link naar 
nieuws 

• Op papier, niet iedereen wil digitaal 

• Per mail naar inwoners die dit wensen. 

• Politieke besluiten 

• Samenvatting per mail 

• Social media 

• Straatinterviews vanuit gemeente op tv 

• Straks als ViaLimburg editie Weert wegvalt een papieren versie die huis-aan-huis wordt 
verspreid 

• Televisie, terugkijken raadsvergaderingen, met doorspoelen 

• Tv (2x) 

• Tv journaal  van Weert 

• Vergunning in krant achteraan 

• Vergunningen en bouw 

• Verslag van de gemeenteraad 

• Via de site Weert de gekste 

• Via een blaadje 

• Via een nieuwsbrief per E-mail 

• Via een weekblad 

• Via Limburg Weert thuis in de bus 

• Via nieuwsbrief 

• Via reclame borden in de binnenstad. 

• Via TV 

• Via weert 
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• W T V 

• W.t.v 

• Waarom geen informatie kanaal maken op Weertdegekste 

• WDG 

• Weekblad 

• Weekblad aan huis 

• Weert de gekste (4x) 

• Weert de Gekste 

• Weert tv (9x) 

• Weert tv wordt gemist 

• Weertdegekste 

• WeertdeGekste uitgebreid met link 

• Whatsapp 

• WTV 

• Ziggo 40 

• Zoals in andere plaatsen een wekelijkse krant met info over weerter ondernemingen, 
aktiviteiten en gemeente-zaken. 

• Besluiten,afhamerstukken per week, maand chronologisch 

• Een plaatselijke radio zender die meer op de politiek gericht is 

• Een weerter journaal, dagelijks op tv. 

• Facebook 

• Het land van weert 

• Info over diensten helderder in beeld brengen 

• Mail 

• MLATV 

• Persoonlijle mail 

• Trompetter 

• TV limburg 

• Twitter (intensiever dan nu het geval is). 

• Via een duidelijke website zonder taalkundige fouten en uitsluitend plaatjes 

• Weert de gekste 

• Weert magazine 

• WeertdeGekste 

• Wijkflits Leuken 

• Achtergrondverhalen mis ik; dit geeft meer perspectief aan de actualiteit 

• Eigen site 

• Kanton Weert 

 
Nee (53%) 
 
Weet niet (19%) 
 
Toelichting 
• Deze zenders moeten dan wel neutraal opereren en niet zoals nu onder de duim van B&W 

vallen. 

• Dit krijgen ze hier niet bezorgd. 

• Er komt nu ook via de mail (Gemeentewijzer), dit is echter minimaal. Dat mag echter 
frequenter en uitgebreider. 
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• Ik zou graag meer informatie willen over de activiteiten die er in Weert plaats vinden. 

• Ik zou van sommige onderwerpen en besluiten wel een samenvatting per mail willen krijgen, 
niet van alles.  
De website vind ik over het algemeen moeilijk vindbaar. "belangrijk" nieuws zie ik wel op 
WdG 

• Voor mij, als digitaal vaardig burger, is het nieuws goed te vinden. Maar ik denk dat dat 
anders is voor wie niet goed met pc of mobiel overweg kan. Via Weert wordt ook al niet meer 
huis aan huis verspreid. 

• Voor weert zou het duidelijker zijn wanneer er diverse vitrinekasten verdeeld staan bij de 
winkelcentra’s waar de vele info over Weert te lezen zou zijn. Iedereen doet boodschappen 
en zo bereik je zeer vele mensen die nu niet toegang tot info hebben ivm activiteiten of 
informatie over Weert. 

• Zal me aanmelden voor de digitale Gemeente wijzer. Werkt in mijn geval het beste omdat ik 
alleen gebruik maak van E-mail 

• Zie antwoord 2.1. Info graag schriftelijk, maar het moet wel aankomen. 
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De Gemeentewijzer en de pagina 'Samen Leven in Weert' 

De gemeente Weert publiceert momenteel elke drie weken de Gemeentewijzer en elke vier 
weken de pagina 'Samen Leven in Weert' in de VIA Limburg. Vanaf 1 januari 2020 verandert 
de VIA Limburg haar formule. De VIA Limburg wordt dan niet meer huis-aan-huis bezorgd. 
Abonnees van De Limburger ontvangen straks de VIA Limburg samen met de krant. Bent u 
geen abonnee dan kunt u (in 2020) de VIA Limburg gratis ophalen bij een aantal 
servicepunten, zoals supermarkten en het stadhuis. 

 
Op stelling 4. Stelling: antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 

antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: 

"Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens". 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Anders moet je zelf telkens actief het opzoeken en kan het dus gebeuren dat je 
belangrijke info mist.Ook voor ouderen beter kanaal. 

• De Gemeente informatie moet zeker ook Huis aan Huis worden geleverd. 
Er zijn zeker nu nog veel inwoners die niet via de digitale media gemeentelijke 
informatie binnen krijgen. 

• Er zijn nog erg veel mensen die geen pc hebben maar ze lezen graag een krantje. 

• Er zijn nog vele mensen die geen gebruik maken van een computer, vooral de 
jonge ouderen. 

• Ik kan me voorstellen dat een groep kwetsbare burgers de informatie anders 
gewoonweg niet te zien krijgt. Een h-a-h bezorging zou ook samen met het 
maandelijks h-a-h WeertMagazine kunnen gebeuren. 

• Ik vind dat het probleem van niet digitaal vaardige burgers ernstig wordt 
onderschat. Zij moeten ook op de hoogte kunnen blijven. 

• Ik vind dat ieder huishouden recht heeft op informatie door de gemeente en door 
een blad in de brievenbus krijgt iedereen de informatie 
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7%

17%

27%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weet niet

Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee eens

4. Stelling: 'De gemeente Weert moet de Gemeentewijzer en 
'Samen Leven in Weert' blijven publiceren in een huis-aan-

huisblad'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=405)
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Mee eens • Blad nooit ontvangen als huis aan huis blad 

• Een huis aan huis blad dat niet huis aan huis wordt bezorgd is waardeloos. 

• Er zijn nog steeds mensen die niet digitaal zijn 

• Het liefste via de lokale omroep net zoals WTV vroeger. Iedere avond een 
nieuwsberichtje live. Grote kijkdichtheid gegarandeerd. 

• Ik ben het er mee eens maar als er geen huis-aan-huis blad meer is. 

• Krijgen wij deze dan voortaan ook in de brievenbus? Al enkele maanden krijgen 
wij totaal geen krantjes/magazines/huis-aan-huis-bladen van en over de 
gemeente Weert. 
Gaarne een afhaalpunt in het leven roepen, bijvoorbeeld bij een boekenwinkel of 
een supermarkt. 

• Makkelijkst zou zijn om alles digitaal te doen echter twee problemen. 1. niet 
iedereen beschikt over internet of kan er mee omgaan. 2. overkill aan informatie 
die de bewoners al krijgt aangeboden, biedt de kans om berichten te missen. 
 

Neutraal • Het laten vervallen is natuurlijk afhankelijk van het alternatief wat geboden 
kant/dient te worden! 

• Ik kreeg de via limburg toch al niet 

• Ik lees hieronder dat deze niet meer huis aan huis bezorgd wordt?? Dan heeft het 
weinig zin om nog te publiceren. Het zal niet lang meer duren of dit krantje 
verdwijnt ook online. 

• Niet voor mij, maar wel voor de ouderen onder ons die niet zo goed met de 
computer overweg kunnen 

• Nu krijgen wij deze ook nooit 

• Van een huis-aan-huis blad is het altijd maar de vraag of je het in de brievenbus 
krijgt. VIA in ieder geval niet. 
 

Mee 
oneens 

• Adigitaal kost minder bomen 

• Het groot aantal nee/nee stickers op de brievenbussen geeft te denken om dit 
nog via papieren versie te doen. Maar ik realiseer me dat een aantal mensen niet 
beschikken over een computer of hier niet mee werken. Optie om die dan via hun 
telefoon de informatie te laten ontvangen in gecomprimeerde vorm. Alleen de 
hoofdpunten 

• Het interesseert me niet en ik wil liefst geen his aan huisblad ontvangen. nu krijg 
ik al ongevraagd en ongewild e.o.a. blaadje op woensdag, dat linea recta de kliko 
in gaat. 

• We leven in een digitale wereld. De term drukwerk past niet bij duurzaamheid. 
 

Zeer mee 
oneens 

• Kan ook makkelijker en goedkoper en minder belastend voor het millieu 

• Krijgt hem nu al niet 

• Mensen die het willen lezen zijn eerder bereid dit te halen bij service punten. 90% 
komt ongelezen bij het oud papier 

• Niet duurzaam 
 

Weet niet • Hij krijgt het blad niet. 

• Samen leven in Weert? 
Ik ontvang al maanden geen huis-aan-huisblad. 

• Ze zouden het krantje wel graag willen maar het wordt nooit bezorgd. 
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VIA Limburg bezorgt per 1 januari niet meer huis-aan-huis. Dat geldt dus ook voor de 
Gemeentewijzer en de pagina 'Samen Leven in Weert' (over de Wmo, jeugdhulp en 
participatie). 

 
5. Hoe ontvangt u aankomend jaar het liefst de Gemeentewijzer en/of de 

pagina ‘Samen Leven in Weert’? 
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 5 maken. Plaats een 1 bij de grootste voorkeur, een 2 bij de 
daaropvolgende voorkeur etc. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking 

gewist.) 

 
5.1 Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van De Limburger ontvang 

5.2 Via de VIA Limburg editie Weert die ik bij een servicepunt ga ophalen 

5.3 Via de website van de gemeente (www.weert.nl) 

5.4 Via de digitale nieuwsbrief in mijn mailbox 

5.5 Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste 

5.6 Via een digitale nieuwsbrief op MLA stories (Midden Limburg Actueel) 

5.7 Via WeertFM kabelkrant op TV 

5.8 Via pagina's in Weert Magazine 

5.9 Niet, ik wens het gemeentenieuws van Weert niet te ontvangen 

5.10 Ander medium/middel, namelijk: 

 

Aan de hand van vraag "5. Hoe ontvangt u aankomend jaar het liefst de Gemeentewijzer en/of de 

pagina" komt de volgende top vijf naar voren:  

1. Via de digitale nieuwsbrief in mijn mailbox (4,06) 

2. Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste (4,13) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van De Limburger ontvang (4,63) 

4. Via pagina's in Weert Magazine (4,90) 

5. Via de website van de gemeente (www.weert.nl) (5,09) 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

5 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 0% 1%

4 1% 1% 4% 2% 2% 2% 1% 6% 0% 1%

3 1% 2% 4% 5% 8% 4% 2% 9% 0% 2%

2 4% 3% 9% 10% 19% 3% 3% 8% 0% 3%

1 23% 8% 7% 27% 16% 1% 1% 7% 1% 8%

Gemiddelde 4,63 5,38 5,09 4,06 4,13 5,64 5,70 4,90 5,94 5,40
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14,5%

Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in hoofdstuk 2.2 
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Ander medium/middel, namelijk: 
• Als apart huis aan huis blad 

• Apart huis aan huis bezorgd. In ieder geval op papier. 

• Apparte brief 

• Brief in de bus bij een belangrijke wijziging 

• Brievenbus 

• Brievenbus verder maakt niks 

• De gemeente gaat zelf huis-aan-huis op papier bezorgen 

• Digitaal 

• E-mail nieuwsbrief 

• E-mail: <e-mailadres weggehaald>  

• Een weerter journaal, op weekdagen en bijzondere aktiviteiten in het weekend. 

• Facebook (5x) 

• Facebook gemeente pagina 

• Facebook gemeente Weert 

• Flyer 

• Gewoon krantje blijven maken 

• Huis aan huis (4x) 

• Huis aan huis bezorgen 

• Huis aan huis blad 

• Huis-aan-huis blad (2x) 

• Huis-aan-huis-blad want de nomen beslissing is fout. 

• Iets schriftelijk 

• Ik wilde alleen deze aanklikken maar krijg de rest niet onklikt. Via een linkje op Facebook svp! 

• In de brievenbus 

• Krantje weert 

• Of via een link op de social media kanalen 

• Onafhankelijk in mijn brievenbus, ophalen bij een punt is weer te ver gezocht 

• Onafhankelijke rtv zender 

• P.c weert de gekste 

• RSS feed website gemeente 

• Via blad 

• Via de post (2x) 

• Via de post!!! 

• Via de site van WdG. Geen extra nieuwsbrief. Wanneer ik iets mis .. ga ik zelf op zoek. 

• Via een ander huisaanhuis blad 

• Via een gratis wekelijks huis en huis blad (eventueel eigen folder van gemeente!) 

• Via een krantje 

• Via gemeentehuis 

• Via lokale tv. Zie vorige opmerking. 

• Via website WeertdeGekste 

• Weert de gekste (4x) 

• Weert de Gekste 

• Weert Magazine wordt niet goed bezorgd 

• Whatsapp 

• Zoals nu 

• Zolang het maar in de brievenbus komt 
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Toelichting 
• Deze medium zit bovenop wat er gebeurt in Weert en omstreken. 

• Te weinig input vanwege te weinig informatie die ik ondervind persoonlijk. 

• VIA  word al langere niet meer bezorgd 

• Via internet informatie krijgen is prima, maar op papier lezen is ook wel prettig. 

• VIA Limburg bezorgt al maanden niet meer aan huis. 

• VIA Weert hebben wij nog nooit gehad, evenals vele andere huis-aan-huisbladen (o.a. dat van 
WTV) 

• Wij ontvangen hier in het buitengebied geen blaadjes met deze info! 
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Aan de hand van vraag "5. Hoe ontvangt u aankomend jaar het liefst de Gemeentewijzer en/of de 

pagina 'Samen Leven in Weert'?" komt de volgende top vier naar voren: 

1. Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van De Limburger ontvang (50%) 

2. Via pagina’s in Weert Magazine (33%) 

3. Via de VIA Limburg editie Weert die ik bij een servicepunt ga ophalen (25%) 

3. Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste (25%) 

Ander medium/middel, namelijk: 
• Het nieuwsblaadje of de krant 

• Huis aan huis bezorgen (ik ben 82 jaar) 

• Nieuwsblaadje of de krant 

• Weert de Gekste 
 
 

Toelichting 
• Belangrijk voor mensen die niet digitaal zijn en geen krantabonnement hebben  (te duur) toch 

informatie over gemeente zaken betreffende burgers krijgen via huis aan huis blad 
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Ander medium/middel

Niet, ik wens het gemeentenieuws van Weert niet te
ontvangen

Via pagina's in Weert Magazine

Via WeertFM kabelkrant op TV

Via een digitale nieuwsbrief op MLA stories (Midden
Limburg Actueel)

Via een digitale nieuwsbrief op Weert de Gekste

Via de digitale nieuwsbrief in mijn mailbox

Via de website van de gemeente (www.weert.nl)

Via de VIA Limburg editie Weert die ik bij een
servicepunt ga ophalen

Via de VIA Limburg editie Weert die ik als abonnee van
De Limburger ontvang

5. Hoe ontvangt u aankomend jaar het liefst de 
Gemeentewijzer en/of de pagina 'Samen Leven in Weert'?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=12)
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Op vraag "5.1.1 Hoe vaak wenst u de gemeentewijzer te ontvangen?" antwoordt 37% van de 

respondenten: “Wekelijks”. 34% van de respondenten antwoordt: “Maandelijks”. 

Op vraag "5.1.2 Hoe vaak wenst u de pagina ‘Samen Leven in Weert’ te ontvangen?" antwoordt 39% 

van de respondenten: “Maandelijks”. 27% van de respondenten antwoordt: “Wekelijks”. 

 

  

Gemeentewijzer 'Samen Leven in Weert'

Wekelijks 37% 27%

Meerdere keren per maand 16% 14%

Maandelijks 34% 39%

Meerdere keren per jaar 6% 8%

Jaarlijks 1% 2%

Weet niet 6% 11%
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5.1 Hoe vaak wenst u de volgende onderdelen van het 
gemeentenieuws te ontvangen? (n=360)
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Stel u mag iets verbeteren aan het gemeentenieuws in het algemeen. 

6. Welke tip (verbetering) en top (compliment) zou u de gemeente Weert 

willen meegeven omtrent het gemeentenieuws? (n=388) 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Op vraag "6. Welke tip (verbetering) en top (compliment) zou u de gemeente Weert willen meegeven 

omtrent het gemeentenieuws?" antwoordt 28% van de respondenten met een tip (verbetering). 9% 

van de respondenten antwoordt met een top (compliment). 71% van de respondenten geeft aan 

geen verbeterpunt of compliment te weten. 

Tip (28%): 
• - 

• Achtergronden bij besluiten 

• Alert gemeentewebsite 

• Alleen noodzakelijke zaken een x per jaar. nu heb ik bijv. wel een schema voor papierophalen 
in mijn buurt, maar die klopt niet. handig 

• ALLES in begrijpelijke taal 

• Belangrijk dat de gemeente de mening van de burger vraagt 

• Belangrijkste items uit vde gemeenteraadsvergaderingen 

• Ben transparant/ makkelijk te vinden/ alles op een plek 

• Beter communiceren over plannen met bewoners (met name op Weert - Zuid!) 

• Beter leesbaar, iedereen moet het kunnen begrijpen 

• Beter letten op de verspreiding. 

• Betere uitleg over wat de raad gaat bespreken in zijn vergaderingen. 

• Blijf iedere burger informeren via zijn postbus 

• Blijf rekening houden met mensen die geen internet hebben. 

• Burgers informeren over de mogelijkheden om zichzelf van het gemeentenieuws op de hoogte 
te stellen 

• Communicatie via tv / kabelkrant 

• De gemeente mag meer aandacht besteden aan de communicatie naar ouderen toe over het 
gemeentenieuws (2x) 

• De uitlaatplaats voor honden aan de graafschaphornelaan dichtmaken aub’ 

• Dichter bij de mensen 

• Door een onafhankelijke journalist laten publiceren 

• Duidelijk onderscheid maken tussen informatie en verplichte communicatie ( vb afgeven 
vergunningen mbt bezwaar ) 

• Duidelijke taal 

• Duidelijker kenbaar maken waar je het nieuws binnen kunt halen. 

• Duidelijker via Weert de Gekste 

• Duidelijkheid op tijdig tijdstip 

• Duidleijker,en vooral eerder 

• Een onderdeel per wijk voor wijkrelevante zaken 

• Eenvoudiger schrijven 

• Eerder iets publiceren en niet als de plannen al uitgevoerd worden 

• Eigenblad sturen 

• Eigenlijk te veel mogelijkheden 

• Er zijn nog  steeds oudere die geen computer hebben. Dus nieuws via een krantje. 
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• Evenementen duidelijker 

• Evenementen wekelijks melden 

• Feiten en concreet. Wat is het plan. Hoe willen het doen. Zo zien we het plan. 

• FRequenter en uitgebreider (ook bijv. hoofdpunten van Raadsvergaderingen). 

• Gebruik WDG 

• Geef meer info m.b.t. standpunten van de diverse politieke partijen zodat de "gewone burger" 
zich een betere mening kan vormen als het gaat om stemgedrag bij gemeentelijke 
verkiezingen. 

• Geen achterdeur politiek 

• Geen idee 

• Gemeentenieuws is weinig zichtbaar 

• Gesproken commentaar bij de raadsvergaderingen 

• Gewoon duidelijke taal 

• Heel veel 

• Hou het simpel en duidelijk 

• Houd het simpel 

• Houdt een papieren versie in ere en zorg dat iedereen die in de brievenbus krijgt. 

• Huis aan huis blijven bezorgen en zorgen dat iedereen het ontvangt (2x) 

• Iedere week gemeente nieuws uitgeven 

• Ik ben van mening dat de gemeente verplicht is de inwoners te informeren. Zorg dan dat er 
dan ook de informatie bij de inwoners komt. Mensen die ouder worden( ook al hebben ze ooit 
op het werk met gebruik gemaakt van een pc, maken hier steeds minder gebruik van als ze 
niet meer werken. En dan ontstaan de communicatieproblemen met de gemeente. 

• Ik krijg die weekbladen niet in de brievenbus 

• In ieder wijk op een centrale plek een digitaal schermplaatsen hiermee krijg je de 
gemeentelijke informatie in de wijk. 

• In sommige gevallen bewoners bij werkzaamheden in de straat of directe omgeving 
persoonlijk benaderen.v 

• Info op papier werkt beter dan digitaal 

• Informatiebord 

• Kalender met info 

• Kan dit niet beoordelen krijg dit zeker al een jaar niet meer in de bus 

• Kwaliteit van de (gemeente) website behouden 

• Laatst wilde ik een wethouder spreken maar het werd opgeschoven naar een ambtenaar, 
spreek eens een gewone burger. 

• Leesbare taal gebruiken 

• Mag beter communiceren 

• Mail sturen en beter info vooral om AMC 

• Meer communiceren naar de burger toe. 

• Meer gebruik maken van gevestigde media, bv WdG 

• Meer gebruik van social media, zorgen voor zichtbaarheid bij jongeren! 

• Meer info over leeg staan panden 

• Meer info over Weert zelf 

• Meer info over WMO en zorg 

• Meer onder de aandacht brengen 

• Meer uitgebreide informatie 

• Meer via mail / twittercommuniceren 

• Mensen het nieuws wat directer melden, zonder dat ze te veel moeten zoeken naar bepaalde 
soorten nieuws van de gemeente. 
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• Minder reclame tot geen 

• Mindertekst en meer grafische afbeeldingen 

• Misschien zo doorgaan zoals het nu is. 

• Niet alleen de wijzigingen van openingstijden doorgeven, maar altijd een kolom met de 
volledige openingstijden van de gemeente per afdeling en eventueel rechtstreekse 
telefoonnummers. 

• Niet iedereen is thuis in de digitale wereld. Let daar svp op 

• Niet meer van het kastje naar de muur sturen bij aanvragen 

• Nieuws is nu zeer beknopt en zeer kort 

• Openbare vergaderingen digitaal met beeld en doorspoel mogelijkheid beschikbaar maken. 

• Oproep tips, zoals bv culturele verenigingen en sportverenigingen die hulp bij evenrmenten 
nodig hebben en leden. 

• Ruimere berichtgeving. Veel wordt niet of te laat benoemd 

• Site makkelijker toegankelijk maken 

• Sneller en optijd informeren. Komt vaak pas op het laatste moment. 

• Taalkundig beter en meer toelichting over politieke beslissingen (hoe heeft welke partij 
gestemd en/of gereageerd). Breng de lokale politiek dichterbij. 

• Toegankelijkheid met name zoekmethode website gemeente vereenvoudigen 

• Totale informatie over alle niews 

• Vaker besluiten en beslisingen publieseren 

• Vegeet de mensen niet die niet digitaal de informatie kunnen verwerven 

• Vergemakkelijken gebruik Website 

• Via app 

• Via weert de gekste 

• Voor iedere burger een geschreven nieuwsbulletin. Niet gekoppeld aan de Limburger en ook 
niet ergens op moeten halen. 

• Vooraf doorgeven in welke buurt bv straten geveegd worden dit ivm geparkeerde auto's op 
straat etc zodat hiermede rekening gehouden kan worden. 

• Weergave van raadsvergaderingen en -beslissingen 

• Weert de gekste 

• Wees een eerlijk en geef openheid van zaken 

• Weet niet 

• Werkzaamheden per wijk 

• Whatsapp berichten sturen 

• Zeer slecht onderhoud groenenwoud 

• Zet het op de wepsite 

• Zorg er voor dat iedereen inderdaad de benodigde info krijgt. 

• Zou het meer in jip en janneke taal schrijven 
 
 

Top (9%): 
• - 

• Algemene informatie is goed 

• Armoedebeleid 

• Blijf mensen betrekken wat er afspeeld in de gemeente. 

• Container voor huisafval groter maken en tuinafval kleiner en bak /container voor  papier 
verzinnen voor elke burger. 

• De openheid in de communicatie 

• De vuilcontainers ophaal route is altijd snel te vinden 
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• Directe informatie over actuele zaken 

• Er wordt gepoogd om in normaal nederlands dingen uit te leggen 

• Geen idee 

• Geen te benoemen 

• Goed dat men op de hoogte gehouden word 

• Helaas kan ik niets opnoemen mbt communictie vanuit de gemeente Weert 

• Het asielzoekersbeleid 

• Het feit dat er door deze enquete aandacht wordt gevraagd. 

• Het is schandalig dat op iedere hoek van het gemeentehuis wel een aantal ambtenaren staan 
te roken. 

• Het schoonmaken van de straten is top 

• Houdt het leuk en makkelijk te lezen 

• Ik geef geen compliment. De communicatie is al jaren slecht. Met een wethouder 
communicatie had ik verwacht dat het beter zou worden maar zowel op Moesel als op 
Stramproy is het weer faliekant mis gegaan 

• Ik vindt het fijn dat het gemeente nieuws  zo duidelijk bekend  wordt gemaakt 

• Is er niet 

• Jullie ondernemen tenminste actie 

• Mag iets ruimer van opzet bv hele pagina is leesbaarder 

• Netjes 

• Open communiceren over dossiers met stakeholders 

• Positief 

• Prettigere lay out 

• Via lokale nieuwsomroep. Iedere avond een paar minutn net als vroeger WTV 

• Via sms 

• Voor beiden 

• Website van gemeente Weert is goed. 

• Zorg voor een onafhankelijk medium, want nu is de media ongeloofwaardig. 
 
 

Ik weet geen verbeterpunt of compliment (71%) 
 
Toelichting 
• Heb op dit moment uiteraard nog geen mening 

• Ik vind dat het Gemeentenieuws voldoende wordt weergegeven 
Het hoeft niet beter 

• Indien we geen Via meer in de bus krjgen zullen we ook geen nieuws van de gemeente meer 
krijgen. Ophalen van de krant is niet haalbaar, dus we worden dan niet meer ge"informeerd. 
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2. Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek : Gemeentenieuws Weert 
Onderwerpen : Nieuws over Weert 

: Het nieuws van de gemeente Weert 
: De Gemeentewijzer en de pagina 'Samen Leven in Weert' 

Enquêteperiode : 28 november 2019 tot 16 december 2019 
Aantal vragen : 11 
Aantal respondenten : 476 
Foutmarge : 4,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Rapportagedatum : 16 december 2019 

 

Toelichting: 

De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe 

preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,4%. 

Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder 

gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen. 

2.1 Methodiek 

• In overleg met de gemeente Weert is de vragenlijst opgesteld. 

• Op 28-11-2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-

burgerpanel TipWeert gestuurd. 

• Op 04-12-2019 en 11-12-2019 zijn herinneringsmails gestuurd. 

• De dorps- en wijkraden hebben een open link gedeeld op hun kanalen. 

• Op 12-12-2019 en 14-12-2019 zijn inwoners van Weert op straat bevraagd over het 

gemeentenieuws 

• Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in. 
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2.2 Leeswijzer 

De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten. 

Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen. 

Rankingvragen 
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.  
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2.3 Respons versus populatie 

De respons wordt vergeleken met de populatie van Weert op de volgende punten: 

o Geslacht 

o Leeftijd 

Op bovenstaande kenmerken is het onderzoek een verkleinde afspiegeling van de werkelijkheid met 

op basis van geslacht een ondervertegenwoordiging in het percentage vrouwelijke respondenten en 

een oververtegenwoordiging in het percentage mannelijke respondenten. 

Op basis van leeftijd is een ondervertegenwoordiging te zien in respondenten onder 40 jaar oud. 

Tevens is er een oververtegenwoordiging te zien in respondenten van 40 jaar of ouder.  

De onderliggende waardes volgen hieronder, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 

populatie (de verdeling van inwoners van Weert) en de respons (de verdeling van de respondenten) 

op basis van verschillende achtergrondvariabelen 
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3. TipWeert 
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de 

samenleving.  

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Weert vergroten. Via 

het panel TipWeert kunnen alle inwoners in de gemeente Weert hun mening kenbaar maken over 

onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk 

vraagstuk aan te pakken. 

Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers, 

belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de 

mogelijkheden. 

Op tipweert.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers 

gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.  

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn 

niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn 

sterk afhankelijk van de actualiteit.  

TipWeert is een gemeenschapspanel, opgezet 

vanuit de gemeenschap. Heeft u 

marktonderzoekvragen  of andere vragen over 

burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen 

aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook 

mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor 

de lokale peilingen.  

Lees hier meer over de TIP-methodiek. 

TipWeert maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel 

marktinformatie op te halen over Weert en omgeving. 

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en 

‘Gemeenteraadsverkiezingen’. 

 

 

  

https://www.tipweert.nl/marktonderzoek
https://www.tipweert.nl/marktonderzoek
http://www.tipweert.nl/
https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tipweert-nl
mailto:enquete@toponderzoek.com
https://toponderzoek.nl/wp-content/uploads/2017/12/Infographic-Toponderzoek-1.pdf
http://tipweert.nl/onderzoeksresultaten-tip/onderzoeksresultaten-20182019-tipweertnl/s/726#resultaten
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4. Toponderzoek 

 
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In 
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / 
ervaringen / beleving van belang om te overleven. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben. 
 
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het 
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en 
het overheidspanel Overheid in Nederland. 
 
Blijf op de hoogte via de Topletter. 
 
 

Toponderzoek 
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst 
 
www.Toponderzoek.com 
enquete@toponderzoek.com 
085-4860103 
 
 

Toponderzoek is lid van MOA. 

 

https://toponderzoek.nl/topletter/
http://www.toponderzoek.com/

