
Van: Marie-Thérèse van den Bergh [mailto:mvandenbergh.weert@gmail.com] 
Verzonden: woensdag 15 april 2020  
Aan: Griffie CC: Geelen, Tessa (T); TVangemert  
Onderwerp: Re: Gemeentenieuws via Weert Magazine en algemeen nieuws via mail  
 
Dag griffie, wil je onderstaande vragen opnemen bij de Rondvraag van de commissievergadering 22 
april as.? Alvast bedankt, Marie-Thérèse 

Sinds begin 2020 plaatst de gemeente Weert Gemeentenieuws in Weert Magazine. Een blad dat 
maandelijks wordt bezorgd bij inwoners van Weert. Tevens hebben de inwoners sinds kort de 
mogelijkheid een algemene digitale nieuwsbrief via mail te ontvangen. Zij kunnen zich hiervoor via 
de site van gemeente Weert aanmelden. Een goed initiatief. Ik heb hierover o.a. de volgende vragen:  

• wat is de status van bezorging van Weert Magazine?  

Weert Magazine waarin nu de Gemeentewijzer wordt gepubliceerd, wordt net als voorheen Via 
Limburg en de Trompetter door hetzelfde bedrijf bezorgd. Bezorgklachten over deze huis-aan-
huisbladen zijn helaas niet nieuw, we hebben echter tot nu geen signalen dat er meer 
bezorgklachten zijn dan voorheen. Desiré Kappert heeft ons verzekerd dat hij persoonlijk  Weert 
Magazine nabezorgd bij inwoners die melden dat ze het magazine niet ontvangen hebben. 
Weert Magazine heeft onlangs wel extra afhaalplekken voor het magazine ingericht omdat sommige 
locaties die als distributiepunt fungeren vanwege de coronacrisis gesloten zijn. 

Weert Magazine is per oktober 2018 met een nieuwe service gestart. Men kan zich voor € 25,- per 
jaar abonneren op Weert Magazine en ontvangt dan het blad in de brievenbus. 

• hoe weten inwoners dat Weert Magazine is verspreid als zij het blad niet hebben ontvangen?  
Weert Magazine is een krant die al sinds 2008 maandelijks in Weert verschijnt. Een groot deel van de 
inwoners weet dat het blad aan het begin van de maand verschijnt. Inwoners komen het blad ook 
tegen bij een bezoek aan winkels, stadhuis of bibliotheek. 

• hoe weten inwoners dat zij zich kunnen abonneren op de algemene digitale nieuwsbrief? 
De start van de nieuwe digitale nieuwsbrief is via een persbericht en berichten op onze website 
(homepage en pagina nieuwsbrieven), social media en de Gemeentewijzer verspreid. Ook de 
Limburger heeft hierover bericht.  
Het aantal abonnees stijgt sinds 1 april snel, op 15 april waren het er al 300, dit aantal groeit 
dagelijks. Dat geldt ook voor het aantal abonnees op de digitale Gemeentewijzer, dit jaar zijn er 300 
bijgekomen (totaal nu 847). De komende tijd maken we extra reclame voor het aanmelden.  

 • hoe krijgen minder digitaal vaardige inwoners de informatie uit de algemene digitale nieuwsbrief? 
In het (concept) jaarplan van de concernstaf staat dat we onze communicatiemiddelen en  –kanalen 
nog gerichter inzetten (punt 7). We kiezen voor een cross-mediale aanpak. Per bericht kijken we wat 
het meest geschikte kanaal is. Zo zetten we de Gemeentewijzer in voor algemene informatie omdat 
deze 1x per maand verschijnt, en social media voor actuele berichten. Indien nodig/gewenst 
gebruiken we voor een bericht alle kanalen die we hebben. 
Van de  berichten op social media en de digitale nieuwsbrief is er geen maandelijkse papieren versie 
(nieuws is dan achterhaald). Wel is de digitale nieuwsbrief zo gemaakt dat deze makkelijk leesbaar is 
op verschillende devices (tablet, smartphone, laptop etc.). Alle berichten uit de digitale nieuwsbrief 
staan ook op de website en kan men via de zoekfunctie op onderwerp vinden. 



Het verschijnen van de digitale nieuwsbrief is vanwege corona naar voren gehaald (van medio juni 
naar 1 april). Dit vanwege de behoefte om in crisistijd de mogelijkheid te hebben om actuele 
informatie te verspreiden onder inwoners. We zijn nu nog bezig met het verder uitwerken en 
optimaliseren van het format. 

 Ik mag ervan uitgaan dat de gemeente haar inwoners zo goed mogelijk op de hoogte wil houden 
over (gemeentelijke) ontwikkelingen in Weert. Genoemde media zijn hiervoor een mogelijkheid. 
Zeker in deze coronatijd is het van belang dat inwoners informatie krijgen en er niet naar op zoek 
hoeven. 

 Met vriendelijke groet, Marie-Thérèse van den Bergh VVD-raadslid Weert 


