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Samenvatting en conclusie 

 
Doel en opzet 
Deze rapportage doet verslag van de uitkomsten van deze eerste meting van de Communicatie-
monitor. Het doel van het  onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het gebruik, de waardering en de 
behoefte aan gemeentelijke communicatiemiddelen door burgers in Venlo, zodat de inzet van 
communicatiemiddelen door team Communicatie beter hierop kunnen worden afgestemd.   
 
In oktober 2012 zijn 3.500 inwoners van de gemeente Venlo van 18 t/m 79 jaar uitgenodigd om deel 
te nemen aan een schriftelijk onderzoek over de communicatie van de gemeente. Van hen hebben 
1.011 mensen aan deze oproep gehoor gegeven. Deze onderzoeksrespons van 29% is volgens 
verwachting en aanvaardbaar.   
 
Waardering algemeen 
Over het algemeen krijgt de gemeente een ruime voldoende voor de communicatie en informatie-
voorziening (gemiddeld een 6,6). Ongeveer een op de tien respondenten geeft een onvoldoende, 
terwijl meer dan 60% een 7 of hoger als rapportcijfer geeft.  
 
Huidig gebruik van gemeentelijke informatiekanalen 
Gemiddeld genomen maakt 86% van de ondervraagden wel eens gebruik van ten minste een van de 
drie traditionele kanalen: de Trompetter/E3 Journaal, Kijk eens naar Venlo en/of de beeldkrant op 
Omroep Venlo. Wat vooral opvalt is het grote verschil tussen leeftijdscategorieën: geen van deze drie 
traditionele bronnen wordt door meer dan de helft van de groep van 18-39 jaar regelmatig gebruikt. 
Onder de groep vanaf 60 jaar leest 89% wel eens de gemeentelijke informatie in de Trompetter/E3 
Journaal en heeft 78% in de afgelopen 12 maanden een aflevering van Kijk eens naar Venlo gezien.  
 
Trompetter/E3 Journaal 
Het merendeel van de lezers is tevreden over de informatie in de Trompetter/E3-Journaal 
(gemiddeld cijfer 7,0). De gegeven informatie wordt nuttig (90%) en begrijpelijk (95%) gevonden. Wel 
vinden de meeste lezers van de Trompetter/E3-Journaal dat het plaatsen van de bekendmakingen op 
de website alleen onvoldoende is. Bijna twee derde van de lezers vindt dat die informatie zowel op 
de website als in de Trompetter/E3-Journaal beschikbaar moet zijn (65%), terwijl 15% meent dat 
alleen de Trompetter/E3-Journaal voldoende zou zijn. 
 
Kijk eens naar Venlo en de beeldkrant 
Over het algemeen zijn kijkers van 'Kijk eens naar Venlo' redelijk positief over dit programma. Zij 
geven gemiddeld het rapportcijfer 6,9, maar kijken niet heel frequent. Het programma is vooral 
informatief en nuttig en in mindere mate vermakelijk. Als de opzet van het programma verandert, 
dan vinden de huidige kijkers dat Kijk eens naar Venlo liever 'snel' dan 'langzaam' moet zijn, liever 
'zakelijk' dan 'vermakelijk' en liever 'herkenbaar' dan 'vernieuwend'.  
 
Slechts een beperkt deel van de kijkers kijkt wekelijks of vaker naar de gemeentelijke informatie op 
de beeldkrant. Lager opgeleiden kijken hier nog het vaakst naar: 38% kijkt minstens een keer per 
week naar de beeldkrant. In andere opleidingsklassen is dat 20% of minder. Men geeft hiervoor een 
6,7 als gemiddeld rapportcijfer. De informatie wordt overwegend begrijpelijk en nuttig gevonden.  
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Sociale media 
Momenteel maakt 63% van de ondervraagden gebruik van sociale media. Van de voorgelegde sociale 
media worden momenteel alleen YouTube en Facebook door meer dan de helft van degenen die 
actief zijn, gebruikt. In totaal (d.w.z. inclusief de niet-gebruikers van sociale media) heeft 30% 
belangstelling om gemeentelijke informatie te ontvangen via sociale media. Facebook is hierbij het 
meest genoemde medium.  
 
Meer dan de helft van de gebruikers van sociale media is van mening dat sociale media de 
communicatie tussen gemeente en inwoners gemakkelijker maken (57%) en de afstand tussen beide 
verkleinen (53%).  Ongeveer een kwart is van mening  dat sociale media ‘bedoeld zijn voor vrienden 
onder elkaar, niet voor de gemeente’ (28%) en dat het open karakter ervan niet past bij 
gemeentelijke zaken (24%).   
 
De aantrekkelijkste vorm van interactiviteit is voor gebruikers van sociale media om hun mening te 
kunnen geven op een website van de gemeente. Deze vorm haalt als enige van de voorgelegde 
vormen een meerderheid bij alle drie onderscheiden leeftijdsgroepen.     
 
Gewenste informatiekanalen  
Voor alle soorten informatie, op één na, wordt de website het vaakst aangewezen als gewenst 
informatiekanaal. De uitzondering is ‘werk aan de openbare ruimte’ waar de Trompetter/E3 Journaal 
iets hoger scoort. Omroep Venlo, een nieuwsbrief via email en sociale media scoren beduidend lager. 
TV (Omroep Venlo) wordt nog wel vrij vaak genoemd voor informatie over 'projecten' (bijvoorbeeld 
KazerneKwartier, Q4, Stadskantoor). Een nieuwsbrief via email wordt vooral interessant gevonden 
voor 'producten en diensten'. 
 
Bij vragen, klachten of meldingen aan de gemeente, gebruiken de meeste mensen het liefst de 
telefoon (76%). Ook e-mail of persoonlijk (face-to-face) contact krijgen dan de voorkeur boven een 
digitaal formulier op de website of een brief. Twitter en Facebook vindt men hiervoor niet geschikt. 
 
Onderscheid naar groepen burgers 
Volgens verwachting zijn in dit onderzoek veel verschillen gevonden tussen inwonersgroepen voor 
wat betreft hun gebruik en wensen ten aanzien van gemeentelijke informatie. Hierbij zijn vooral 
leeftijd en opleidingsniveau belangrijke onderscheidende kenmerken gebleken. Op grond van een 
verdiepende analyse zijn drie groepen burgers te onderscheiden naar hun gebruik van en behoefte 
aan gemeentelijke informatie. Omwille van de helderheid wordt deze indeling hier sterk 
generaliserend beschreven.  
 

1. De mensen die veel gebruik maken van traditionele communicatiemiddelen (Trompetter/E3-
Journaal, Kijk eens naar Venlo, beeldkrant) en geen of weinig behoefte hebben aan 
gemeentelijke informatie via nieuwe (sociale) media. Dit zijn 60+-ers in alle opleidings-
klassen. Voor deze groep is van belang dat gemeentelijke informatie ook op de ‘oude 
manieren’ beschikbaar blijft.   

2. De mensen die wel sociale media willen gebruiken voor gemeentelijke informatie en weinig 
gebruikmaken van traditionele middelen voor die informatie. Dit zijn hoger- en middel-
opgeleide mensen in de leeftijdscategorieën tot 60 jaar, waarbij dit sterker geldt voor de 
jongere groep dan voor de mensen tussen 40-59 jaar.  

3. De mensen die geen traditionele gemeentelijke media gebruiken en ook niet bezig zijn met 
de gemeente op sociale media. Dit zijn de laag opgeleide jongeren. Deze groep heeft weinig 
interesse in gemeentelijke informatie en zal dus het lastigst te bereiken zijn.  
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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek  

De gemeente zet verscheidene communicatiemiddelen in om burgers in Venlo te informeren. Tot op 
heden wordt binnen de gemeente niet op structurele wijze informatie verzameld over het gebruik en 
de waardering van deze middelen door burgers, noch over de wensen van Venlose burgers voor wat 
betreft de gemeentelijke informatievoorziening. Wel worden op afdelings- of teamniveau met enige 
regelmaat klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd (Stadswinkel, WMO, WIZ) waarbij 
communicatie onderdeel is van de dienstverlening.  Vanuit het oogpunt van een (kosten)effectieve 
inzet van middelen is dit een onwenselijke situatie.  
 
Daar komt bij dat de mediaconsumptie van burgers sterk aan het veranderen is. Waar de inzet van 
bepaalde, vaste kanalen jarenlang vanzelfsprekend leek, is er nu behoefte om aan te sluiten bij de 
veranderende informatieconsumptie. Tegelijkertijd zijn er bevolkingsgroepen die niet of in zeer 
beperkte mate meegaan in de digitale revolutie en die gevaar lopen uitgesloten te worden van een 
belangrijk deel van het medialandschap.   
 
De gemeente, en in het bijzonder team Communicatie, heeft er daarom behoefte aan meer inzicht te 
krijgen en te houden in de wijze waarop inwoners van Venlo gemeentelijke informatie zoeken, 
gebruiken en waarderen. Communicatieonderzoek dat met enige regelmaat wordt herhaald, kan 
hierin voorzien. 
 
Het doel van het  onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het gebruik, de waardering en de behoefte 
aan gemeentelijke communicatiemiddelen door burgers in Venlo, zodat de inzet van communicatie-
middelen door team Communicatie beter hierop kunnen worden afgestemd.     
 
1.2 Onderzoeksmethode  

Bij onderzoek naar communicatiemiddelen is het van belang de methode van benadering en 
ondervraging zo te kiezen dat er niet op voorhand mensen van deelname worden uitgesloten. Er is 
daarom voor gekozen de enquêtes volledig schriftelijk af te nemen.  
 
Uit het bevolkingsbestand met inwoners van Venlo van 18 tot en met 79 jaar is een random 
steekproef van  3.500 mensen getrokken. Daarvan hebben er 1.011 de vragenlijst (ingevuld) 
teruggestuurd. De respons van het onderzoek bedraagt daarmee 28,9%. Dat is voor onderzoek van 
dit type een normale respons. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in oktober 2012. 
 

1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten 

Voor elk steekproefonderzoek geldt dat er betrouwbaarheidsmarges verbonden zijn aan de 
uitkomsten. Met andere woorden: de gevonden percentages vormen een benadering van de 
werkelijkheid. Het aantal ondervraagde personen is hoog genoeg om met voldoende zekerheid te 
kunnen stellen dat de gevonden uitkomsten een goede afspiegeling geven van wat er leeft onder de 
doelgroep.  
 
Wel moet hierbij worden bedacht dat bepaalde groepen eerder of juiste minder snel bereid zijn om 
deel te nemen aan dit onderzoek.  Mensen die niet aan onderzoek van de gemeente willen meedoen, 
voor een belangrijk deel waarschijnlijk ook de mensen zijn die slechter te bereiken zijn met 
communicatiemiddelen die door de gemeente worden ingezet. Dit betekent dat de  
onderzoeksuitkomsten voor wat betreft het gebruik van gemeentelijke middelen waarschijnlijk een 
(iets) positiever beeld zullen geven dan in werkelijkheid het geval is. Om het effect van 
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ondervertegenwoordiging als gevolg van een lagere deelnamebereidheid enigszins te beperken zijn 
onder de onderzoekdeelnemers tien prijzen (verrassingspakketten) verloot. 
 
In bijlage 1 is voor de kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stadsdeel weergegeven in 
hoeverre de onderzoeksdeelnemers representatief zijn de bevolking van de gemeente van 18-79 
jaar. Daaruit is gebleken dat mannen en vrouwen evenredig zijn vertegenwoordigd. Met betrekking 
tot de leeftijdsverdeling zijn jongeren duidelijk ondervertegenwoordigd en ouderen duidelijk 
oververtegenwoordigd in de Communicatiemonitor. Verder is te zien dat lager opgeleiden iets 
minder vaak en hoger opgeleiden iets vaker hebben meegewerkt aan de Communicatiemonitor dan 
in de gewogen steekproef van de Stadspeiling. Ieder stadsdeel is goed vertegenwoordigd, met een 
iets kleiner aandeel respondenten uit Arcen en Velden en een iets hoger aandeel uit Venlo. 
 
Op basis daarvan is besloten om weging toe te passen op een combinatie van de kenmerken leeftijd 
en opleidingsniveau en vervolgens voor stadsdeel. Zie de bijlage voor de vergelijking op deze 
kenmerken en de wegingscoëfficiënten. Op die manier voorkomen we dat bepaalde groepen 
(ouderen, hoger opgeleiden, inwoners van stadsdeel Venlo) een te zware stem hebben in de 
uitkomsten van het onderzoek in vergelijking met ander groepen (jongeren, lager opgeleiden, 
inwoners van Arcen en Velden) 
 
1.4 Opbouw van dit rapport 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de wensen van inwoners van Venlo op het vlak van gemeentelijke 
communicatie. Aan de orde komen de wijze waarop ze de informatie willen ontvangen, 
onderscheiden naar het soort informatie en achtergrondkenmerken, de tevredenheid over de 
informatievoorziening en de wijze waarop contact met de gewenst is bij vragen en klachten.  
 
Hoofdstuk 3 is gericht op het gebruik van verschillende communicatiemiddelen, zoals De Trom-
petter/E3-Journaal, 'Kijk eens naar Venlo', de Beeldkrant en sociale media. Het gaat hierbij onder 
andere om de frequentie van het gebruik, de begrijpelijkheid en het nut, onderscheiden naar 
achtergrondkenmerken. Bij het onderwerp 'sociale media' wordt specifiek ingegaan op de vraag in 
hoeverre het gewenst is dat de gemeente informatie via sociale media aanbiedt.  
 
Hoofdstuk 4 bevat een verdiepende analyse die is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op 
verschillende typen ‘gemeentelijke informatie consumenten’.  
 
In de bijlagen staan additionele tabellen en grafieken en zijn lijsten opgenomen met opmerkingen 
omtrent de gebruikte informatiekanalen en over communicatie in zijn algemeenheid. 
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2 Wensen ten aanzien van gemeentelijke informatie 

 
2.1 Algemeen 

De gemeente Venlo gebruikt verschillende manieren om inwoners te informeren over allerlei zaken. 
Door een goede mix van verschillende informatiekanalen te gebruiken wordt geprobeerd om alle 
groepen inwoners zo goed mogelijk te bereiken. Over het algemeen krijgt de gemeente een ruime 
voldoende voor de communicatie en informatievoorziening. Ongeveer 10% geeft een onvoldoende, 
terwijl meer dan 60% een 7 of meer als rapportcijfer geeft (gemiddeld een 6,6).  
 
2.2 Wijze van informatieoverdracht 

Aan inwoners van de gemeente Venlo is gevraagd naar de voorkeur voor de wijze waarop de ge-
meentelijke informatie wordt ontvangen. Er kon gekozen worden uit: 

 Website, 
 Trompetter/E3-Journaal, 
 TV Omroep Venlo, 
 Nieuwsbrief via email en 
 Sociale media (internet). 

 
Om na te gaan of er verschillen zijn ten aanzien van het soort informatie, kon de voorkeur worden 
kenbaar gemaakt voor a. producten en diensten, b. werk en bijstand, c. bestuur, d. werk aan open-
bare ruimte, e. voorzieningen, f. projecten en g. wet- en regelgeving.  
 
Figuur 2.1: Wensen ten aanzien van het verkrijgen van gemeentelijke informatie, opgeteld over 7  
   soorten informatie  

 
In zijn algemeenheid, dus los van het soort informatie, is de website verreweg het vaakst genoemd, 
namelijk gemiddeld 3,6 keer bij de zeven zojuist genoemde onderwerpen. Ook de Trompetter/E3-
Journaal scoort relatief hoog, gevolgd door de TV (Omroep Venlo). De nieuwsbrief via email en 
sociale media scoren beduidend lager.  
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2.3 Soort informatie 

Allereerst kan gesteld worden dat de grootste informatiebehoefte bestaat ten aanzien van producten 
en diensten, werk aan openbare ruimte en voorzieningen (zie Figuur 2.2), omdat daarbij het minst 
vaak 'geen interesse' is aangegeven. Duidelijk vaker is 'geen interesse' aangevinkt bij projecten, wet- 
en regelgeving en werk- en bijstand. Verreweg de minste informatiebehoefte lijkt er te bestaan bij 
het onderwerp 'bestuur'.  
  
 
Figuur 2.2: Percentage respondenten dat aangeeft geen interesse te hebben in gemeentelijke   
   informatie, naar soort informatie 

 
Daarnaast kan het algemene beeld dat in paragraaf 2.2 is geschetst worden genuanceerd als 
onderscheid wordt gemaakt naar het soort informatie. Het beste kan dat worden weergegeven in 
een driedimensionale figuur zoals figuur 2.3. Hierbij zijn op het grondvlak alle combinaties van 'soort 
informatie' en 'wijze van informatie' bij elkaar gezet, terwijl de hoogte van de staaf aangeeft hoeveel 
respondenten die combinatie hebben aangevinkt. 
 
Hierin is, naast het algemene beeld, onder andere te zien dat de Trompetter/E3-Journaal vooral 
gewenst is voor informatie met betrekking tot 'werken aan de openbare ruimte' en in mindere mate 
‘projecten’. Omroep Venlo scoort ook hoog als het gaat om 'werken aan openbare ruimte', maar 
daarnaast ook voor informatie over 'projecten'. Een nieuwsbrief via email wordt interessant 
gevonden voor 'producten en diensten'. 
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Figuur 2.3: Aantal respondenten, naar soort informatie en naar de wijze waarop deze informatie het 
   liefst wordt verkregen 

 
 
 
2.4 Onderscheid naar leeftijd en opleiding 

Het algemene beeld uit paragraaf 2.2 kan ook worden onderscheiden naar verschillende doelgroe-
pen, zoals leeftijd/ en opleidingscategorieën. In figuur 2.4 is dat gedaan naar leeftijd; het onderscheid 
naar opleiding is terug te vinden in de bijlagen.  
 
De verwachte verschillen naar leeftijd komen zeer duidelijk naar voren, zoals het hoge gemiddelde 
op 'website' bij jongeren (gemiddeld 4,5 van de 7 keer genoemd) en het hoge gemiddelde op 
'Trompetter/E3-Journaal' bij ouderen (3,5).  
 
Onder respondenten van 40 t/m 59 jaar wordt de website ook veelvuldig genoemd als 
informatiebron (gemiddeld 4,2 keer), naast de Trompetter/E3-Journaal (2,8). Verder zien we dat ook 
bij jongeren het gebruik van sociale media niet echt als bron voor gemeentelijke informatie wordt 
gezien en dat de TV (Omroep Venlo) onder alle leeftijdsklassen vergelijkbaar scoort.  
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Figuur 2.4: Wensen ten aanzien van het verkrijgen van gemeentelijke informatie, opgeteld over 7  
   soorten informatie, naar leeftijdsklassen 

 
 
Het onderscheid naar opleiding geeft vooral een groot contrast te zien met betrekking tot de 
website, waarbij lager opgeleiden op dat punt duidelijk achterblijven: gemiddeld 2,4 keer genoemd 
tegenover 4,4 en 5,1 keer bij respondenten met een middelbare resp. hogere opleiding.  
 
 
2.5 Contact bij vragen, klachten en meldingen 

Het laatste onderwerp van dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop burgers met de gemeente in 
contact willen komen in geval van vragen, klachten of meldingen. Verreweg het vaakst wordt de 
telefoon genoemd (76%), maar daarnaast noemt ook meer dan de helft email als contactvorm (zie 
figuur 2.5). Persoonlijk contact wordt ook als belangrijk ervaren en door bijna de helft van de 
respondenten genoemd. Dat ook hierin verschillen bestaan tussen leeftijds- en opleidingsgroepen, 
zal duidelijk zijn. Deze gegevens zijn terug te vinden in de bijlagen.  
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Figuur 2.5: Wijze waarop de burger in contact wil komen met de gemeente bij vragen, klachten en  
   meldingen 

 
Daarbij is wel van belang dat er een groot verschil bestaat tussen jongeren en ouderen voor wat 
betreft het aantal contactvormen dat genoemd is (zie figuur 2.6). Gemiddeld is dat bij jongeren 
namelijk behoorlijk meer dan bij ouderen. Blijkbaar is er bij jongeren meer behoefte aan verschil-
lende vormen van contact. Een dergelijk verschil zien we ook terug bij lager en hoger opgeleiden (2,1 
versus 2,9).  
 
Figuur 2.6: Gemiddeld aantal manieren waarop de burger aangeeft in contact te willen komen met  
   de gemeente bij vragen, klachten en meldingen, naar leeftijdsklassen 
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3 Gebruik van informatiebronnen 

In dit hoofdstuk staan drie specifieke informatiebronnen van de gemeente centraal, namelijk: 
 de Trompetter/E3-Journaal; 
 Kijk eens naar Venlo op TV-kanaal Omroep Venlo; en  
 Beeldkrant Omroep Venlo.  

 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan een informatiekanaal waar de gemeente nog weinig actief 
gebruik van maakt, namelijk sociale media. Eerst wordt een algemeen beeld geschetst (par. 3.1 en 
3.2) en vervolgens wordt op deze vier vormen nader ingegaan (par. 3.3 en verder). 
 
3.1 Frequentie van gebruik 

In figuur 3.1 zijn de verschillende informatiebronnen bij elkaar gezet en is onderscheid gemaakt naar 
leeftijdsklassen. Allereerst is hierin te zien dat een groot deel van de respondenten van een van deze 
informatiebronnen gebruikmaakt (gemiddeld 86%). Bij ouderen is dat 94% en onder de middelbare 
leeftijdscategorie 91%; alleen bij de jongeren blijft dat aandeel duidelijk iets achter met 72%. De 
grootste verschillen zijn te zien in het gebruik van sociale media, terwijl het kijken naar de Beeldkrant 
het minst varieert tussen de leeftijdsklassen (41%-57%). 
 
 
Figuur 3.2: Gebruik van informatiebronnen, naar leeftijdsklasse  
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3.2 De Trompetter/E3-Journaal 

De gemeente Venlo publiceert elke week gemeentelijke informatie (over openingstijden, werkzaam-
heden aan de weg, afvalinzameling e.d.) in de Trompetter/E3-Journaal. Zo'n 75% van de respondenten 
geeft aan die te lezen. Aan deze groep zijn vier vervolgvragen gesteld, namelijk hoe vaak die gelezen 
wordt, of de informatie daarin begrijpelijk is, of de informatie nuttig is en of informatie gemist wordt.  
 
Figuur 3.3: Frequentie, begrijpelijkheid en nut van Trompetter/E3-Journaal , naar opleidingsniveau  

 
Over de begrijpelijkheid van de informatie is iedereen het wel eens: onder zowel lager als hoger 
opgeleiden geldt dat voor meer dan 95% (zie Figuur 4.3). Hoger opgeleiden vinden de informatie iets 
minder nuttig, al is nog steeds 87% van het nut overtuigd. Verschil is vooral te vinden in de 
frequentie waarmee men de informatie tot zich neemt: bij lager-opgeleiden is dat veel vaker dan bij 
hoger opgeleiden (86% versus 64%). Bij een onderscheid naar leeftijd geldt nagenoeg hetzelfde voor 
ouderen ten opzichte van jongeren. De verschillen naar stadsdeel zijn klein, al wordt de 
Trompetter/E3 Journaal in Arcen en Velden iets minder vaak gelezen. 
 
Omdat sinds juli 2012 officiële bekendmakingen (zoals verleende vergunningen, bestemmingsplannen, 
enz.) veel minder vaak dan voorheen in de Trompetter/E3-journaal gepubliceerd zijn, en vaker alleen 
op de website zijn vermeld, is hier ook een vraag over gesteld. Minder dan een vijfde van de lezers van 
de Trompetter/E3-Journaal vindt dat het plaatsen van de bekendmakingen op de website alleen 
voldoende. Bijna twee derde van de lezers vindt dat die informatie zowel op de website als in de 
Trompetter/E3-Journaal beschikbaar moet zijn (65%), terwijl 15% meent dat alleen de Trompetter/E3-
Journaal voldoende zou zijn. 
 
Tot slot geeft ongeveer 10% van de lezers van de Trompetter/E3-Journaal aan, dat ze bepaalde infor-
matie missen. De lijst met suggesties is in de bijlagen opgenomen. Verreweg het vaakst gaan de op-
merkingen over de onlangs vervallen officiële bekendmakingen, vergunningen e.d. (25x). Daarnaast is 
informatie over de afvalwijzer vaak genoemd (8x). 
 
Over het algemeen kan gesteld worden, dat het merendeel van de lezers tevreden is over de infor-
matie in de Trompetter/E3-Journaal (gemiddeld cijfer 7,0) en dat de informatie nuttig en begrijpelijk 
is (90-95%).  
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3.3 Kijk eens naar Venlo 

Eens in de twee weken verzorgt de gemeente Venlo via het tv-kanaal van Omroep Venlo een uitzen-
ding met gemeentelijke informatie. Dit programma heet 'Kijk eens naar Venlo' en wordt op dinsdag 
uitgezonden.  
 
Bijna 65% van de respondenten geeft aan dat ze in de afgelopen 12 maanden wel eens naar dit pro-
gramma hebben gekeken. De vervolgvragen hebben op deze groep betrekking en betreffen de fre-
quentie van kijken, de mening over de inhoud (rapportcijfer, vermakelijk, informatief, saai, nuttig, vorm 
past bij inhoud) en de wensen omtrent de inhoud.  
 
Over het algemeen zijn de kijkers positief over het programma 'Kijk eens naar Venlo' en geven zij 
gemiddeld het rapportcijfer 6,9. Het merendeel van hen kijkt echter 'incidenteel' of 'af en toe' naar het 
programma (55%) en iets minder dan de helft van de kijkers geeft aan de informatie te missen als het 
programma niet meer zou worden uitgezonden.  
 
 
Figuur 3.4: Mening over het programma 'Kijk eens in Venlo' aan de hand van stellingen over   
   'informatief', 'nuttig', 'saai', 'vorm past bij inhoud' en 'vermakelijk'. 

Door de meesten wordt het programma als informatief en nuttig ervaren (79 en 70%). Daarnaast zijn 
de meesten het (helemaal) niet eens met de stelling dat het programma 'saai' is (bijna 60%) en 
vinden ze de vorm goed bij de inhoud passen. Veel minder respondenten vinden het programma 
vermakelijk (ongeveer een kwart).  
 
Bij een onderscheid naar opleiding valt op dat er relatief weinig verschil is op deze stellingen tussen 
de drie klassen. Het meest is dat terug te vinden wat betreft vermakelijkheid, waarbij de hoger 
opgeleiden duidelijk lager scoren dan de lager-opgeleiden (21% versus 33%). De verschillen tussen 
leeftijdsklassen zijn ook niet bijzonder groot, al is wel te zien dat ouderen het programma vaker 'niet 
saai' vinden en jongeren vaker 'informatief'. Als wordt gekeken naar verschillen tussen stadsdelen 
valt op dat kijkers in Arcen en Velden, en iets mindere mate, in Tegelen en Belfeld, het programma 
een stuk minder informatief en nuttig vinden dan kijkers in Venlo en Blerick (60%-70% versus 70%-
85%). Zie de bijlagen voor meer informatie hierover. 
 
Ongeveer 10% van de kijkers doet een suggestie over welke gemeentelijke informatie 'Kijk eens in 
Venlo' zou moeten bevatten. De lijst hiervan is opgenomen in de bijlage. Daarnaast is gevraagd of het 
programma langzaam dan wel snel moet zijn, vermakelijk dan wel zakelijk, en vernieuwend dan wel 
herkenbaar. Wat opvalt is dat een behoorlijk deel van de kijkers in het midden scoort of aangeeft het 
niet te weten (zo'n 20-25%). Van de overigen (let wel: dit is slechts 35-40% van alle respondenten, 
omdat een deel geen kijker is en een deel geen uitgesproken mening heeft), vindt 80% dat het 
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programma eerder 'snel' dan 'langzaam' moet zijn, vindt 62% dat het eerder 'zakelijk' dan 'vermake-
lijk' moet zijn en geeft 60% aan voorkeur te hebben voor een 'herkenbaar' programma in plaats van 
een 'vernieuwend' programma.  
 
Over het algemeen zijn kijkers van 'Kijk eens naar Venlo' positief over dit programma, geven gemid-
deld het rapportcijfer 6,9, maar kijken niet heel frequent. Het programma is vooral informatief en 
nuttig en veel minder vermakelijk.  
 
 
3.4 Gemeentelijke informatie op de Beeldkrant 

In de uren dat er geen tv-uitzendingen van Omroep Venlo zijn, wordt op dat tv-kanaal de beeldkrant 
uitgezonden. Dat is tekst-tv met veel actuele informatie. Ook de gemeente heeft daarin een blok met 
informatie. Iets minder dan de helft van de respondenten geeft aan in de afgelopen 12 maanden wel 
eens hiernaar te hebben gekeken. Aan deze groep zijn vier vervolgvragen gesteld, namelijk hoe vaak 
hiernaar gekeken is, of de informatie daarin begrijpelijk is, of de informatie nuttig is en of informatie 
gemist wordt als deze niet meer op de Beeldkrant zou worden geplaatst. 
  
Figuur 3.5: Frequentie, begrijpelijkheid en nut van gemeentelijke informatie op de Beeldkrant,  
   naar opleidingsniveau 

 
Slechts een beperkt deel van de respondenten kijkt regelmatig (tenminste wekelijks) naar de 
gemeentelijke informatie op de Beeldkrant. Onder laag opgeleiden is dat nog bijna 40%, maar onder 
de andere opleidingsniveaus is dat slechts 16-20%. De begrijpelijkheid van de gemeentelijke infor-
matie op de Beeldkrant wordt door alle leeftijdsklassen als erg hoog ervaren (meer dan 95%). Het 
ervaren nut van de informatie verschilt echter wel aanzienlijk per opleidingsniveau: bijna 90% bij laag 
opgeleiden en minder dan 70% bij hoog opgeleiden. Over het geheel zou ongeveer 45% van de 
kijkers de informatie missen als het zou verdwijnen en dat is verreweg het hoogst bij laag opgeleiden 
(62%). Het algemene rapportcijfer dat door kijkers wordt gegeven komt gemiddeld uit op een ruime 
voldoende: 6,7. 
 
Een onderscheid naar leeftijd laat een te verwachten beeld zien: jongeren zouden veel minder vaak 
de informatie missen en kijken veel minder vaak. Naar stadsdeel onderscheiden valt vooral op dat 
kijkers in Arcen en Velden veel minder vaak de informatie zouden missen (minder dan 30% versus 45-



17 

 

53% in andere stadsdelen). Minder dan 5% van de kijkers geeft aan specifieke informatie op de 
Beeldkrant te missen en doet hiervoor een suggestie. De lijst hiervan is opgenomen in de bijlage.  
 
Over het algemeen kan gesteld worden, dat een beperkt deel van de kijkers wekelijks of vaker naar 
de gemeentelijke informatie op de Beeldkrant kijkt, hiervoor een gemiddeld rapportcijfer geeft van 
een 6,7 en de informatie begrijpelijk en nuttig vindt.  
 
3.5 Sociale media 

Sociale media is een verzamelnaam voor allerlei internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om 
informatie met elkaar te delen zoals verhalen, kennis, ervaringen, muziek, foto's en video’s. Dat kan via 
weblogs, fora, maar ook via sociale netwerken zoals Hyves, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Dit 
doen zij door zelf iets te plaatsen of door te reageren op verhalen en foto's van anderen. 
 
Gebruik sociale media 
Van alle respondenten geeft 63% aan wel eens gebruik te maken van sociale media. Daarnaast denkt 
5% binnenkort actief te worden op sociale media. Onder de gebruikers is het gebruik van YouTube en 
Facebook het populairst (zo'n 60%), op afstand gevolgd door Google+, LinkedIn, Twitter en Hyves. In 
Figuur 4.5 is het verschil tussen mannen en vrouwen weergegeven. Hierin valt op dat YouTube en 
Twitter, maar vooral LinkedIn vaker door mannen dan door vrouwen wordt gebruikt. 
 
Figuur 3.5: Gebruik van sociale media, naar geslacht 

Naar leeftijd onderscheiden zijn de verschillen bijzonder groot. Jongeren gebruiken zeer vaak 
Facebook en YouTube (rond 85%). LinkedIn wordt relatief veel gebruikt in de leeftijdsklasse 40-59 
jaar, meer zelfs dan onder jongeren (27% vs. 21%). Verder zien we dat het gebruik van Google+ 
relatief groot is onder ouderen. Het vermoeden bestaat echter dat hier (ondanks een expliciete 
opmerking hierover bij de gestelde vraag) toch verwarring met de zoekmachine Google is ontstaan 
en dat het echte gebruik van Google+ lager is.  
 
Interesse voor gemeentelijke informatie via sociale media 
Aan gebruikers (63% van de respondenten) is ook gevraagd via welke sociale media ze informatie van 
de gemeente zouden willen ontvangen. Een groot deel van hen geeft aan dat ze dat op geen van de 
genoemde media verwachten (43%). Als we veronderstellen dat de niet-gebruikers van sociale media 
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op korte termijn eveneens geen belangstelling hebben voor gemeentelijke informatie via sociale 
media, komt voor de totale onderzoeksgroep de belangstelling daarvoor uit op iets meer dan 30%. In 
figuur 3.6 is deze uitgesplitst naar leeftijd en opleiding. 
 
Figuur 3.6: Interesse in gemeentelijke informatie via sociale media, naar leeftijd en opleiding 

 
Het grootst is deze belangstelling voor jongeren met middelbare en hogere opleiding (meer dan 
50%), gevolgd door personen van middelbare leeftijd met middelbare en hogere opleidingen en 
jongeren met lagere opleiding (35%). Omdat Facebook als medium het vaakst genoemd is, is ook 
deze in de figuur weergegeven.  
 
Met behulp van enkele stellingen is vervolgens nagegaan hoe gebruikers van sociale media denken 
over het idee dat de gemeente informatie via sociale media aan burgers uitwisselt. Twee stellingen 
zijn positief geformuleerd ('communicatie tussen burger en gemeente is gemakkelijker' en 'maakt de 
afstand tussen burger en gemeente kleiner') en twee zijn negatief geformuleerd ('sociale media is 
voor vrienden en niet voor de gemeente' en 'het open karakter van sociale media past niet bij de 
gemeente').  
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Figuur 3.7: Stellingen over sociale media en gemeente 

 
Over het algemeen is wel positief gereageerd op deze stellingen en geeft ongeveer 55% aan dat de 
communicatie gemakkelijker wordt en de afstand kleiner (zie figuur 3.7). Ook is het merendeel het 
niet eens of is neutraal ten opzichte van de negatief geformuleerde stellingen dat het open karakter 
niet past bij de gemeente en dat sociale media alleen voor vrienden onder elkaar is. Ongeveer een 
kwart van de gebruikers van sociale media vindt wél dat het voor vrienden is en dat het niet past bij 
de gemeente.  
 
Als onderscheid gemaakt wordt naar geslacht, leeftijd, opleiding en stadsdeel valt op dat de verschil-
len tussen de categorieën vrij klein zijn (zie de bijlagen).  
 
Verwachtingen van gemeentelijke informatie via sociale media 
Naast de interesse voor het gebruik van gemeentelijke sociale media, is gevraagd naar de verwach-
tingen van gemeentelijke activiteit. Dat is gedaan door zeven mogelijkheden voor te leggen , waarvan 
men kon aangeven of men deze van de gemeente op sociale media verwacht. De uitkomsten zijn in 
figuur 3.8 weergegeven.  
 
 
Figuur 3.8: Verwachtingen van gemeentelijke informatie via sociale media 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de inwoners er wel wat van verwachten als de gemeente 
actief wordt op sociale media. Rond 60% van de gebruikers van sociale media geeft aan dat 
'aanwezigheid en informatie geven waar nodig' en 'luisteren naar de mening van inwoners' belangrijk 
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is. Ook wordt nog eens door meer dan helft 'laten zien waar ze mee bezig zijn' en 'reageren op 
vragen' genoemd.  
 
De verschillen tussen leeftijdsklassen zijn niet zo groot, al geven ouderen vaker aan dat ze 'luisteren 
naar de mening van inwoners' en 'samenwerken met inwoners' belangrijk vinden op sociale media. In 
Arcen en Velden is 'reageren op vragen' het vaakst genoemd (zie de bijlagen). 
 
Waarvan zou concreet gebruik worden gemaakt door burgers 
Als direct gevraagd wordt waarvan gebruik zou worden gemaakt als dat wordt aangeboden door de 
gemeente, ontstaat het beeld zoals dat in figuur 3.9 is weergegeven. Het heeft betrekking op dege-
nen die gebruikmaken van sociale media (63%). 
 
 
Figuur 3.9: Sociale media waarvan respondenten gebruik zouden maken als de gemeente dat zou  
   aanbieden, naar leeftijd 

Er zijn vier vormen genoemd, namelijk 'mening geven op een gemeentelijke website', 'samen met 
gemeente en burgers op een online platform initiatieven voor de wijk ontwikkelen', 'de gemeente 
volgen op Facebook' en 'via Facebook een mening geven'. Door jongeren worden deze vormen onge-
veer even vaak genoemd (42-56%), terwijl onder personen van middelbare leeftijd en ouderen vooral 
de website genoemd wordt als middel om de mening te geven. Toch wordt ook door hen nog 
regelmatig Facebook genoemd, zowel om de gemeente te volgen als om daarop de mening te geven 
(steeds ruim een kwart).  
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat een behoorlijk deel van de inwoners van Venlo op een of 
andere manier gebruik maakt van sociale media. De belangstelling voor het verkrijgen van 
gemeentelijke informatie via sociale media is beperkt, al verschilt dat wel aanzienlijk tussen leeftijds- 
en opleidingsklassen. Wel wordt door een behoorlijk deel de voordelen ervan ingezien en hebben 
duidelijke verwachtingen als de gemeente via deze weg communicatie en informatieoverdracht 
mogelijk zou maken. 
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4 Verdiepende analyse  

In het voorgaande is duidelijk naar voren gekomen dat de wens ten aanzien van gemeentelijke infor-
matie verschilt naar leeftijd en opleiding. In de Communicatiemonitor is direct gevraagd naar het 
gebruik van bovengenoemde kanalen als informatiebron, waarbij een onderscheid mogelijk is naar 
de frequentie/intensiteit van het gebruik.  
 
Met behulp van de clustermethode HOMALS kan met een enkele figuur een algemeen beeld 
neergezet worden ten aanzien van het gebruik van verschillende informatiekanalen door 
verschillende doelgroepen (zie figuur 4.1). Deze figuur vergt wel enige toelichting. 
 
Figuur 4.1: Situering van het gebruik van verschillende informatiebronnen, leeftijds- en 
opleidingscategorieën, verkregen met behulp van een HOMALS-analyse 

 
In deze figuur zijn de categorieën van zes kenmerken tegelijkertijd weergegeven, namelijk: 
 

 het kijken naar 'De Trompetter/E3-Journaal' (nooit, soms, vaak), 
 het kijken naar 'Kijk eens naar Venlo' (nooit, incidenteel, af en toe, geregeld, vaak),  
 het kijken naar gemeentelijke informatie op de Beeldkrant (nooit, < 1 keer per maand, 1-3 

keer per maand, > 1 keer per week),  

 gebruik sociale media en gemeente (gebruikt nooit sociale media, gebruikt wel maar 
verwacht geen info van gemeente, gebruikt wel en verwacht info van gemeente), 

 leeftijdsklassen (18-39 jaar, 40-59 jaar, 60 jaar en ouder), 
 opleidingsklassen (lager, middelbaar, hoger). 
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De laatste twee zijn gecombineerd, omdat bleek dat juist de combinatie van deze twee kenmerken 
meer inzicht geeft.  
 
Al deze categorieën zijn in de figuur als gekleurde bolletjes weergegeven. Categorieën die vaak in 
combinatie voorkomen, worden in deze analyse grafisch dicht bij elkaar geplaatst en categorieën die 
juist weinig samengaan, worden ver uit elkaar geplaatst. Een bolletje is geplaatst in het midden van 
alle respondenten die tot die categorie behoren. De verbindingslijntjes zijn slechts voor het visuele 
effect erin getekend, om de bij elkaar horende categorieën gemakkelijker op te sporen. Boven, 
onder, links en rechts hebben geen absolute betekenis in deze figuur; het gaat slechts om de 
relatieve posities van de categorieën ten opzichte van elkaar. Verder geldt dat hoe meer een bolletje 
in het centrum van de figuur geplaatst is, hoe vaker deze categorie in totaliteit voorkomt en hoe 
meer die aan de rand geplaatst is, hoe uitzonderlijker deze is. 
 
Uit deze figuur kunnen verschillende soorten informatie worden afgelezen. Zo is te zien dat het 
gebruik van 'Kijk eens naar Venlo' en 'de Beeldkrant' bijzonder goed hand-in-hand gaan, aangezien de 
bolletjes op vergelijkbare wijze gespreid liggen en de curves nagenoeg synchroon verlopen (groen en 
zwart). Verder is te zien dat niet-gebruikers, dus personen die geen gebruik maken van De Trompet-
ter/E3-Journaal, 'Kijk eens naar Venlo' en de Beeldkrant, linksonder in de figuur geclusterd liggen. 
Rechts in het midden liggen vooral de categorieën respondenten die veelvuldig hiervan gebruik 
maken. De eerste dimensie kan daarom ook geïnterpreteerd worden als 'mate van gebruik', met links 
'geen' en rechts 'veel'. De tweede dimensie heeft vooral te maken met het gebruik en de mogelijk-
heden van sociale media. Verder kan nog worden opgemerkt dat het geregeld lezen van de Trom-
petter/E3-Journaal een iets andere plaats inneemt dan het kijken naar 'Kijk eens naar Venlo' en de 
Beeldkrant. 
 
Interessant is de positie van de leeftijds- en opleidingsklassen. Ouderen met vooral lagere en 
middelbare opleiding zijn dichtbij 'vaak kijken' naar De Trompetter/E3-Journaal en 'Kijk eens naar 
Venlo' en 'nooit gebruik' van sociale media geplaatst. Jongeren met lagere opleiding daarentegen zijn 
duidelijk links onderin gepositioneerd, te midden van drie 'nooit'-categorieën. Jongeren met hogere 
en middelbare opleiding daarentegen, bevinden zich meer links bovenin.  
 
Een andere manier om naar deze figuur te kijken is door vier kwadranten te onderscheiden. In het 
kwadrant rechtsonder bevinden zich de mensen die veel gebruik maken van traditionele 
communicatiemiddelen (Trompetter/E3-Journaal, Kijk eens naar Venlo, beeldkrant) en geen of 
weinig gebruik maken van nieuwe middelen (sociale media). Dit zijn 60+-ers in alle opleidingsklassen. 
In het kwadrant linksboven bevinden zich de mensen voor wie het omgekeerde geldt: wel sociale 
media, maar weinig gebruik van traditionele middelen. Dit zijn hoger en middel opgeleide mensen in 
leeftijdscategorieën tot 60 jaar, waarbij dit sterker geldt voor de jongere groep dan voor de mensen 
tussen 40-59 jaar. In het kwadrant linksonder zien we de mensen die geen van deze kanalen gebruikt, 
niet de traditionele en niet de nieuwe. Dit zijn de laag opgeleide jongeren. Deze groep zal dus het 
lastigst zijn te bereiken. Ook de lager opgeleiden tussen 40-59 jaar bevinden zich in dit kwadrant, 
maar zij liggen dichtbij andere kwadranten in de figuur. In het kwadrant rechtsboven zouden de 
bevolkingsgroepen zichtbaar moeten zijn die veel gebruik maken van zowel de traditionele middelen 
als van sociale media. Deze groepen blijken echter niet te bestaan, althans niet onderscheiden op 
grond van de kenmerken leeftijd en opleidingsniveau. 
 
Een dergelijke grafiek is eveneens gemaakt met stadsdeel in plaats van leeftijd en opleidingsniveau 
(zie de bijlagen). Hieruit komt zeer sterk naar voren dat Arcen en Velden midden in het cluster 'nooit' 
gesitueerd ligt en dat Tegelen en Belfeld daar ook niet ver vandaan ligt. Venlo en met name Blerick 
zijn meer geplaatst in de buurt van een veelvuldig kijken naar de Beeldkrant en 'Kijk eens naar Venlo'. 
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Bijlagen 

Bijlage 1:  Representativiteit 

 
Hieronder is een vergelijking gemaakt tussen de Communicatiemonitor en het bevolkingsbestand 
(GBA) respectievelijk de Stadspeiling 2012 wat betreft de kenmerken geslacht, leeftijd, opleidings-
niveau en stadsdeel om na te gaan in hoeverre sprake is van representativiteit van de 
Communicatiemonitor op deze kenmerken.  
 
De verdeling van geslacht komt nagenoeg exact overeen. Met betrekking tot de leeftijdsverdeling zijn 
jongeren duidelijk ondervertegenwoordigd en ouderen duidelijk oververtegenwoordigd in de Com-
municatiemonitor. Verder is te zien dat lager opgeleiden iets minder vaak en hoger opgeleiden iets 
vaker hebben meegewerkt aan de Communicatiemonitor dan in de gewogen steekproef van de 
Stadspeiling. Ieder stadsdeel is goed vertegenwoordigd, met een iets kleiner aandeel respondenten 
uit Arcen en Velden en een iets hoger aandeel uit Venlo. 
 
 
Tabel B1.1: Vergelijking geslacht tussen de Communicatiemonitor 2012 en GBA 1-1-2012. 
 

 Communicatiemonitor Bevolkingsbestand 

Man 50,0% 49,6% 

Vrouw 50,0% 50,4% 

Totaal n=998 n=100.031 

 
 
Tabel B1.2: Vergelijking leeftijd tussen de Communicatiemonitor 2012 en het GBA 1-1-2012/ 
 

 Communicatiemonitor Bevolkingsbestand 

18-34 jaar 14,2% 23,8% 

35-44 jaar 11,0% 16,7% 

45-54 jaar 21,7% 19,5% 

55-64 jaar 25,8% 17,6% 

65 jaar en ouder 27,4% 22,3% 

Totaal n=993 n=80.763 
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Tabel B1.3: Vergelijking opleidingsniveau tussen de Stadspeiling 2012 en het Bevolkingsbestand 2012. 
 

 Communicatiemonitor Stadspeiling 

Geen/lager onderwijs 7,1% 10,4% 

Lager en middelbaar 
algemeen vo 

 
21,0% 

 
19,7% 

Hoger algemeen vo 9,0% 9,3% 

Lager beroepsonderwijs 11,7% 13,6% 

Middelbaar 
beroepsonderwijs 

 
21,6% 

 
24,7% 

Hoger/wetenschappelijk 29,5% 22,2% 

Totaal n=993 n=80.763 

 
Tabel B1.4: Vergelijking stadsdeel tussen de Communicatiemonitor 2012 en Bevolkingsbestand 2012. 
 

 Communicatiemonitor Bevolkingsbestand 

Venlo 37,4% 39,1% 

Blerick 27,9% 27,6% 

Tegelen en Belfeld 24,1% 24,7% 

Arcen en Velden 10,6% 8,6% 

Totaal n=975 n=100.031 
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Bijlage 2:  Vergelijking met Stadspeiling 2012 

 
In de Stadspeiling is een vragenblok opgenomen waarin een aantal vragen exact hetzelfde waren als 
in de Communicatiemonitor. De reden daarvoor was dat de Stadspeiling een hogere respons heeft en 
daardoor een preciezer beeld zal opleveren, hetgeen met name voor de uitkomsten van het gebruik 
van communicatiemiddelen van belang kan zijn. Zoals hieronder te zien, zijn de verschillen tussen 
uitkomsten van beide onderzoeken echter beperkt.  
 
Tabel B2.1: Frequentie waarmee informatie uit de Trompetter/E3-Journaal wordt gelezen,  
Communicatiemonitor 2012 en Stadspeiling 2012. 
 

 Communicatiemonitor Stadspeiling 

Nooit 29,1% 24,2% 

Hooguit 1 keer per maand 16,0% 21,0% 

Meer keer per maand 18,7% 17,3% 

Elke week 36,1% 37,5% 

Totaal n=1.010 n=1.799 

 
 
Tabel B2.2.: Frequentie waarmee in de afgelopen 12 maanden naar 'Kijk eens naar Venlo' is gekeken, 
Communicatiemonitor 2012 en Stadspeiling 2012. 
 

 Communicatiemonitor Stadspeiling 

Nooit 37,0% 37,6% 

Incidenteel 19,0% 20,6% 

Af en toe 15,5% 15,3% 

Geregeld 12,8% 11,4% 

Vaak 8,7% 7,9% 

Altijd 7,0% 7,2% 

Totaal n=1.009 n=1.802 

 
 
Tabel B2.3: Frequentie waarmee in de afgelopen 12 maanden de gemeentelijke informatie op de 
Beeldkrant is bekeken, Communicatiemonitor 2012 en Stadspeiling 2012. 
 

 Communicatiemonitor Stadspeiling 

Nooit 51,2% 51,0% 

Minder dan 1 keer per maand 21,1% 24,6% 

1 t/m 3 keer per maand 15,2% 14,9% 

1 t/m 3 keer per week 7,8% 6,4% 

Meer dan 3 keer per week 4,7% 3,1% 

Totaal n=1.010 n=1.791 
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Tabel B2.4: Gebruik van Twitter, Facebook en Hyves, Communicatiemonitor 2012 en Stadspeiling 
2012. 
 

 Communicatiemonitor Stadspeiling 

Twitter 12,9% 12,2% 

Facebook 39,6% 38,2% 

Hyves 10,1% 10,0% 

Totaal n=1.009 n=1.823 

 
 
Tabel B2.5: Zou via Twitter, Facebook of Hyves informatie van de gemeente willen ontvangen, 
Communicatiemonitor 2012 en Stadspeiling 2012. 
 

 Communicatiemonitor Stadspeiling 

Twitter 8,9% 5,9% 

Facebook 20,2% 15,9% 

Hyves 1,0% 2,4% 

Totaal n=1.009 n=1.823 
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Bijlage 3:  Weging van uitkomsten 

 
Met behulp van de kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stadsdeel is nagegaan in 
hoeverre de respondenten van de Communicatiemonitor een goede afspiegeling zijn van de inwo-
ners van Venlo. Opleidingsniveau is vergeleken met de verdeling zoals deze in de Stadpeiling is 
gevonden; de overige kenmerken zijn met het Bevolkingsbestand 2012 vergeleken. Op basis daarvan 
is besloten om weging toe te passen op basis van een combinatie van de kenmerken leeftijd en 
opleidingsniveau en vervolgens voor stadsdeel. 
 
Deze weging leverde wegingscoëfficiënten op die niet zeer extreem hoog of laag zijn en variëren 
ongeveer van 0,5 en 3,5 (zie Figuur 2.1). De hoge coëfficiënten (groter dan 3) zijn toegekend aan 
jongeren met een lagere opleiding omdat deze het minst goed zijn vertegenwoordigd in de 
Communicatiemonitor.  
 
Figuur B3.1: Toegekende wegingscoëfficiënten 
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Bijlage 4:  Extra figuren t.a.v. wensen omtrent gemeentelijke informatie 

 
 
Figuur B4.1: Wensen ten aanzien van het verkrijgen van gemeentelijke informatie, opgeteld over 
zeven soorten informatie, naar opleidingsklassen. 
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Figuur B4.2: Wijze waarop de burger in contact wil komen met de gemeente bij vragen, klachten en 
meldingen, naar leeftijdsklassen. 
 



30 

 

Figuur B4.3: Wijze waarop de burger in contact wil komen met de gemeente bij vragen, klachten en 
meldingen, naar opleidingsklassen. 
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Bijlage 5:  Clusteranalyse gebruik van specifieke informatiebronnen 

 
Figuur B5: Clustering van respondenten uit stadsdelen op basis van hun gebruik van 
communicatiemiddelen (HOMALS-analyse). 
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Bijlage 6:  Trompetter/E3-Journaal 

 
Figuur B6: Frequentie, begrijpelijkheid en nut van Trompetter/E3-Journaal , naar stadsdeel  

 
Antwoorden op de vraag:  
“Mist u bepaalde gemeentelijke informatie die volgens u ook in de Trompetter/E3 Journaal zou 
moeten worden opgenomen? Ja, namelijk … “ 
 

- Aanvragen bouwvergunningen en verkeersmaatregelen en werkzaamheden aan de weg. 
- Afvalwijzer (4x genoemd) 
- Afvalwijzer. Vroeger jaarlijkse uitgave. Nu niet meer. 
- Algemene berichtgeving 
- Alle activiteiten 
- Alle bouwvergunningen (bent u zelfs verplicht) 
- Alle verleende vergunningen en bestemmingsplannen graag weer terug in de trompetter/e3 journaal. 
- Alle voorkomende veranderingen gemeente 
- Alles 
- Alles moet weer in trompetter/e3 journaal 
- Alles te summier 
- B.v. tijdstippen waarvoor vergunning bij evenementen wordt verleend - van hoe laat tot hoe laat. 
- B4 (2x genoemd) 
- Berichten van de gemeente over bepaalde zaken. 
- Betere indeling per stad, dorp, wat er is, vergunningen ed. 
- Bouwaanvragen,- vergunningen 
- De bouw besluiten worden niet meer gepubliceerd. Dit is heel verwekend! 
- De verleende vergunningen etc. 
- Dingen als rouwadvertenties en geboorteadvertenties uit de regio 
- Diverse 
- Door sommige dingen moet je nog navraag doen bij de gemeente 
- Hoe te handelen bij nieuwbouw of verbouwing 
- Ik weet niet welke, maar de vraag impliceert dat niet alle relevante informatie gegeven wordt. 
- Info voor ouderen die geen pc hebben 
- Informatie onderwijs, vacatures, betalingen van de burger aan de gemeente b.v. w.o.z. veranderingen 
- Informatie op hoofdlijnen dan doorverwijzing naar website. 
- Jaarlijkse afvalwijzer!! 
- Kapvergunningen, bestemmingsplannen. (verleende) bouwvergunning 
- Krijg soms geen trompetter/e3 
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- Meer nieuws van gemeenteraad 
- Meer vacatures 
- Mis de informatie zoals tot juli 2012 gepresenteerd werd, is nu te summier, ik weet zo niet wat er in 

mijn omgeving gebeurd. 
- Officiële bekendmakingen. 
- Officiële bekendmakingen 
- Omdat de trompetter onregelmatig wordt bezorgd, ondanks reclamaties bij de bezorger 
- Omgevingsvergunningen. Werken aan wegen betere berichtgeving qua best pl wegafsluitingen. 

Aanleg nieuwe wegen fietspaden. 
- Ophalen van grof vuil en betaling 
- Oude situatie svp terug draaien, prima communicerende werking 
- Over het huisvuil dat op straat licht. 
- Problemen en welke aanpak over bv probleem hang jongeren, zwervers en verslaafden die overal 

rondhangen en overlast bezorgen! 
- Rampen of ongeval verslagen (beknopt) 
- Sinds juli mis ik de vergunning aanvragen/verleende vergunningen. Dit was zeer handig in de 

trompetter/e3 
- Stand van zaken/voortgang van grote projecten op de hoogte stellen van burgers 
- Svp alle weg werkzaamheden vermelden. 
- Te verlenen vergunningen/meldingen voor huizen en zaken pande. 
- Trompetter/e3 journaal komt heel onregelmatig. Bijna nooit wekelijks. 
- Uitgebreide vrijwilligers informatie. 
- Vakantie sluitingen e.d. van de gem. Instellingen 
- Vergunningen 
- Vergunningen, bestemmingsplannen. 
- Vergunningen. Werk aan de weg 
- Verleende vergunningen en bestemmingsplannen. Controle of de trompetter/e3 journaal bezorg 

worden! 
- Verleende vergunningen, bestemmingsplannen enz enz staat niet meer in het e3-journaal. Niet 

iedereen heeft p.c. 
- Verleende vergunningen, bestemmingsplannen, enz. 
- Verleende vergunningen, bestemminsplannen enz. Die u heeft laten vervallen. 
- Vernietigen graven. 
- Vormgeving mag aantrekkelijker/beter op informatie-overdracht gericht 
- Vroeger stond er meer info in e3 journaal nu erg matig (info vernieuwing) 
- Waar naar toe voor elektrische apparaten en kleine chemische afval zoals lege verfblikken lege olie 

bidon 
- Wanneer moet men betaald parkeren 
- Want ik heb geen computer. 
- Was er niet van op de hoogte dat er vanaf juli slechts gedeeltelijke informatie op in het e3 journaal 

staat. 
- Wat er allemaal in (groot) venlo speelt voorziening, woning, cultuur e.d. 
- Weer het uitgebreide systeem van informeren invoeren zoals in het verleden. 
- Wegen en vergunningen. 
- Wij ontvangen e3-journaal nooit! 
- Wmo 
- Ze zijn hier alles om aan het gooien, sluiten alles af en niemand weet precies wat er gaat gebeuren. 
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Bijlage 7:  Kijk eens naar Venlo 

 
 
Figuur B7: Mening over het programma 'Kijk eens in Venlo'' 
 

Antwoorden op de vraag:  
“Welke gemeentelijke informatie zou ‘Kijk eens naar Venlo’ volgens u moeten geven?” 
 

- Activiteiten in de stad 
- Actuele informatie, goede uitleg over bepaalde besluiten door de raad. 
- Actuele, niet commerciële nieuwigheden. 
- Alle belangrijke informatie m.b.t. Venlo. 
- Alle grote projecten meteen vervolg hierin. 
- Alle lokale info die van maatschappelijk belang is. 
- Alles van belang is voor de burger, zo gevarieerd mogelijk 
- Alles wat van belang is voor de burgers om te weten, 
- Altijd hot news/wat betreft openbare orde/oproepen 
- B.v. elke maand een thema van een wijkdeel 
- Beperkt 
- Besluiten die genomen zijn in de gemeente raad! 
- Criminaliteit + preventie 
- (culturele) activiteiten die afhankelijk zijn of gesponsord worden door de gemeente. 
- Datgene wat van belang is voor de burger om te weten. 
- Elke keer een burger laten zeggen wat verbeterd zou moeten in de gemeente 
- Grootschalig ontwikkelingen en plannen en wijzigingen/ werk in openbare ruimte 
- Grote lijnen; niet te veel in detail 
- Huidige stand van zaken over lopende en komende projecten. 
- Info die de burger direct aan gaat. 
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- Info vanuit wijk en dorpsraden 
- Informatie dient in een categorische vaste plan structuur te worden uitgezonden voor betere 

overdracht. 
- Informatie over alle grote projecten in Venlo. 
- Informatie over projecten/achtergronden/actiecomités/buurten/meldpunten etc. 
- Informatie vanuit de gehele gemeente dus niet alleen van Venlo. 
- Infrastructurele werkzaamheden, evenementen informatie calamiteiten informatie 
- 'Kijk eens naar Venlo' is overbodig. 
- Last minute situaties 
- Meer info over en in de wijken 
- Meer info over inbraken in wijken 
- Meer info over zorg en welzijn 
- Meer informatie over projecten, werk aan de openbare ruimten en lopende en/of andere actuele 

zaken. 
- Meer variatie in de berichtgeving - steeds dezelfde vorm de den duur zal de belangstelling voor dit 

programma afnemen 
- Meer wegwerkzaamheden 
- Minder algemeen, meer inhoudelijker & meer kwaliteit. 
- Niet alleen resultaten/plannen, maar ook de stand van zaken/voortgang van plannen en projecten 
- Nieuws in de gemeente vacatures ook landelijk nieuws wegwerkzaamheden agenda 
- Ook eens aandacht aan de dorpen geven wij betalen ook belasting 
- Ook nieuws over politieke besluitvorming! 
- Openbare zaken, zoals grote projecten, werkzaamheden. 
- Over de vooruitgang met de kazerne. 
- Per dorp, indeling activiteiten wat er zich afspeelt. Meer aandacht aan besteden 
- Producten & diensten, werk aan de openbare ruimte 
- Professioneler, het is allemaal kinderlijk gebracht. 
- Projecten en activiteiten van uit vrijwilligersgroepen zouden meer aandacht mogen krijgen. 
- Regionale politieke informatie wat is er te doen in en rondom Venlo. 
- Seizoensinformatie 
- Telkens ieder wijk/deel gemeente bespreken, wat gaat er de komende maand veranderen en 

terugkijken afgelopen maand. 
- Vaak onderwerpen, die men in andere media al heeft kunnen lezen. 
- Veranderingen cq vernieuwingen. 
- Vooral actuele informatie op voortgang in zaakvergoedingen. 
- Voortgang bouwprojecten, info over verkeersmaatregelen en bouwplannen 
- Voorzieningen voor ouderen en minima. 
- Vordering bouwplannen, gemeentebesluiten 
- Was niet op de hoogte van dit programma. Ga nu kijken. 
- Weg openbrekingen (werkzaamheden) Duitse zondag 
- Wegwerkzaamheden, bouwplannen 
- Werk aan de weg 
- Werken aan de weg-files-omleidingen v/d weg-wanneer van hoe laat tot politiek-gebouwen-stads 

gebeuren - feesten dingen ik en rondom Venlo die iedere burger gewoon moet/wil weten 
- Wijzigingen en actuele zaken 
- Wijzigingen in dienstverlening - informeren over belangrijke projecten - voorlichting ander gedrag 
- Wmo voorzieningen 
- Zakelijke, juiste en niet gekleurde informatie 
- Zakelijker de info weergeven 
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Bijlage 8:  Gemeentelijke informatie op de Beeldkrant 

 
Figuur B8: Frequentie, begrijpelijkheid, nut en missen van de gemeentelijke informatie op de 
Beeldkrant, naar stadsdeel.  
 

 
 
 
Antwoorden op de vraag:  
“Mist u bepaalde gemeentelijke informatie die volgens u ook in de Beeldkrant zou moeten worden 
opgenomen? Ja, namelijk …” 
 

- Aanpak wijk criminaliteit. 
- Beeldkrant veel te traag. Daarom zelden bekeken. 
- Besluiten, gemeenteraad. 
- De buitengebieden, de maasboulevard etc. hebben we genoeg gezien 
- Evenementen 
- Gebeurtenissen eerder op de beeldkrant zetten 
- Info over lokale evenementen. 
- Je weet nooit of er alle info opstaat, die geschikt is voor te lezen. (bevolking) 
- Kan ik niet beoordelen omdat ik zelden t.v. kijk. 
- Meer info 
- Meer inhoud, te algemeen nu 
- Namelijk wat jullie met onze historie en onze toekomst gaat doen dit is ook belangrijk. 
- Omgang met Floriade terrein. 
- Omroep Venlo zou digitaal moeten zijn 
- Projecten, burger inspraak, evenementen organisatie/locaties 
- Stads vernieuwing? 
- Té vaak wordt verwezen naar ' wilt u meer weten kijk dan op ' www......!! 
- Teletekst 
- Uitgaanscriminaliteit 
- Uitgebreider 
- Vacatures 
- Wij kunnen het programma niet ontvangen omdat we een schotel hebben 
- Zie c4 
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Bijlage 9:  Sociale media 

 
Figuur B9.1:  Gebruik van sociale media, naar leeftijdsklassen 

 
Figuur B9.2:  Stellingen over sociale media en gemeente, naar opleiding 
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Figuur B9.3:  Verwachtingen van gemeentelijke informatie via sociale media, naar stadsdeel 

 
Antwoorden op de vraag:  
“Wat verwacht u van de gemeente Venlo op het gebied van sociale media? Anders, namelijk …” 
 

- Dat de gemeente af en toe klachten van burgers niet behandeld worden en soms burgers van kastje 
naar muur wordt gestuurd. 

- Dat de gemeente hierop informatie verstrekt in geval van calamiteiten 
- Dat de gemeente informatie verstrekt over bouw en wonen via Belfeld. Nu 
- Dat er meer gepraat moet worden. 
- Dat ze de waarheid spreken en niet van eigen belang uit handelen maar dat van de burger. 
- De gemeente is er voor haar inwoners, niet andersom. 
- De gemeente moet actief zijn op de zakelijke informatieve media, niet de sociale media. 
- De gemeente moet professioneel zijn, dus ontvang ik liever een mail of nieuwsbrief. 
- De hobby’s zijn vooralsnog overbodig als er wat mee gedaan moet worden doe dat dan landelijk om 

een formaat te vinden en pas ??? Stomweg 
- Denk dat 't werkt bij calamiteiten via sms 
- Direct antwoord op eenvoudige vragen, via chat ipv lange wachttijden via telefoon. 
- Gebruik andere media (website, weekbladen, t.v., nieuws te weinig burgers maken gebruik van de 

sociale media 
- Geen zaak van gemeente sociale media is m.i. privé 
- Gemeente dient nette website te hebben en verder geen geld te verspillen aan sociale media 
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- Gemeente reageert niet op negatief telefoontje van inwoner, als deze een paar keer gebeld heeft 
over een onderwerp/klacht!! 

- Het is moeilijk om dit te bewerkstelligen. Er zijn nog steeds mensen zonder computer een flyer werkt 
ook! 

- Ik heb maanden geleden geklaagd over stankoverlast van de Aviko in Lomm. Nooit geen reactie 
gehad. 

- Ik kan het moeilijk beoordelen omdat ik nauwelijks gebruik maak van sociale media. De gemeente zal 
met de nieuwe ontwikkelingen mee moeten gaan en dus 

- Ik vind dat de gemeente niet met sociale media moet communiceren 
- Ik vind dat gemeentelijke informatie niet thuis hoort op sociale media, maar op de website en 

trompetter/e3 journaal 
- Internet + e-mail (nieuwsbrief) vind ik voldoende 
- Leuke weetjes publiceert 
- Maar niet alleen ??? Gebied, ook persoonlijk ivm de ouderen onder ons. 
- Nieuwsbrief via e-mail 
- Nieuwsbrieven via e-mail. 
- Persoonlijke contact beter. 
- Zie f3a. 
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Bijlage 10:  Algemene opmerkingen aan het eind van de vragenlijst 
 
 
Communicatie / informatievoorziening algemeen 

- De communicatie van de gemeente via media is op zich in orde maar schort regelmatig in de 
persoonlijke informatie naar burgers/belanghebbenden/organisaties waarbij vaak onduidelijk is wat 
er bedoeld of verwacht wordt, waardoor de verkeerde conclusie getrokken wordt en/of 
onvrede/rumoer ontstaat. Let op de formulering en gebruik van jargon. Veel kan … 

- De gemeente moet beter communiceren met de burger! Er worden wel wijk overleggen 
georganiseerd, maar daar wordt de mening van de burger snel de kop ingedrukt. Vaak wekt men 't 
gevoel, dat de mening en planning van de gemeente al klaar ligt en dat dit 'n "schijn" bijeenkomst is! 

- Een mail of een telefoontje met vragen wordt altijd snel beantwoord. Dat is voor mij voldoende. 
- Goede communicatie = 2-richtingsverkeer (praten+luisteren) 
- H1 informatie voorziening is prima. Communicatie via telefoon gaat minder goed, wachttijd, door 

verbinden ( meerdere keren), bij juiste persoon aangekomen naar website verwezen worden geeft 
irritatie. 

- Hoewel ik op dit moment weinig gebruik maak van de informatie van de gemeente zie ik wel het 
belang ervan in. 

- Ik denk dat nieuwsbrieven met informatie over je directe woonomgeving m.b.t. werkzaamheden, 
vergunningen, bestemmingsplannen, projecten e.d. in mijn geval postcode 5926) een welkome 
aanvulling zouden zijn. 

- Ik haal mijn informatie uit de krant 
- Ik heb de indruk dat gemeente Venlo veel informatie verschaft via trompetter/e3 journaal en omroep 

Venlo, maar deze informatie bereikt mij, als full-time werkende en niet-limburger, totaal niet. Ik 
persoonlijk vind het belangrijk dat informatie voorhanden is als ik iets wil opzoeken. Een goede 
website maakt daar onderdeel van uit. Ik ben zelf actief … 

- Ik lees geen trompetter of e3. En ik wist niet dat jullie op twitter zitten. Als er mee pr is vanuit de 
gemeente had ik dat wel geweten. En misschien een samenwerking aan gaan met omroep Venlo of c1 
niet dit soort dingen. 

- Ik vind weinig en goede informatie bronnen belangrijk. Deze moeten eenvoudig van opzet zijn. Bv in 
te veel door link of informatie via de rijksoverheid. 

- Informatie dient opvraagbaar te zijn op het moment dat dit nodig is. Website heeft mijn voorkeur. Dit 
voor bijv openingstijden etc. - wel in combinatie met actuele zaken (wegwerkzaamheden etc.) Via 
e3/tv. 

- Informatie voorziening v/d gemeente is m.i. verstrooid, er wordt gebruik gemaakt van o.a. website, 
omroep Venlo en e3 journaal. Alle informatie op genoemde media is onvolledig, het zou beter zijn 
één (digitaal) platform te kiezen waar alles te vinden is, incl. Alle deelplannen. Goed voorbeeld is 
aparte website tav. Kazerne kwartier, een aparte site … 

- M.i. is er nog een 2 deling in de maatschappij. Enerzijds de generatie die opgegroeid is met computers 
en anderzijds het publiek dat al  leefde voor de automatisering. Beide groepen dienen m.i. op een 
andere wijze geïnformeerd te worden. 

- Naar info over gemeente zaken kijk ik nauwelijks. Ik let meer op wat er te doen is en naar 
tentoonstellingen. 

- Persoonlijk wend ik me alleen tot de gemeente als ik iets nodig heb. Algemene informatie volg ik niet. 
Lees wel de krant, maar nooit e3 journaal. Kijk wel tv, maar nooit het info kanaal. Wanneer de 
gemeente info verspreid via facebook, zou ik hier wel gebruik van maken. Middels dit medium komt 
het direct voor geen zonder extra handeling.  

- Toelichting h1: de communicatie & informatievoorziening van de gemeente Venlo zou slimmer 
kunnen en met een meer open karakter. Geef de burgers het gevoel dat ze betrokken worden, houdt 
ze op de hoogte van lopende zaken en ontwikkelingen. Informeer hierover op/via diverse media en 
link elkaar hierin. Bijv. In omroep Venlo- Venlo vandaag verwijzen na  

- Uitdragen dat u verantwoordelijk bent voor uw inwoners.  
- Veel zaken zijn op te lossen tegen lage kosten info voorziening kan landelijk. 90% van de info is 

identiek. Los het niet zelf op dit bespaart kosten zowel "ont af pockert", bv. Chil onderzoek, en "vaste 
kosten"/ personeel die slechts kopiëren wat andere gemeenten al hebben gedaan of wat ze bv tegen 
lage kosten aan de vng uit zouden kunnen besteden.  
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- We leven tegenwoordig in een 24 uurs economie 7 dagen per week, dit wordt ook van burgers 
verwacht. Ik vind dat de gemeente Venlo hierin achterblijft. Buiten kantooruren is er geen persoonlijk 
aanspreekpunt, ook op feest dagen (vaak daags ervoor al!) En sommige vakanties krijg je een 
antwoordapparaat aan de telefoon. Bij een melding van bijv. gevaarlijke …  

 
 
Omroep Venlo / Kabel-tv Ziggo 

- Als jullie zorgen dat wij hier ook kabel-tv krijgen dan kunnen we ook naar tv Venlo kijken 
- Blok c en d zijn voor KPN itv-gebruikers niet van toepassing. Daar Omroep Venlo niet beschikbaar is 

bij KPN. 
- Daar ik in het buitengebied géén omroep Venlo kan kijken (hebben geen kabelaansluiting) heb ik die 

vragen 'negatief ingevuld. Als ik die mogelijkheid wel zou hebben, zou ik zeker regelmatig deze zender 
bezoeken. succes met jullie onderzoek! 

- De communicatie via de trompetter en tv-venlo is niet toegankelijk voor mensen die in het buiten 
gebied wonen. Het zou wenselijk zijn dat kabel ook daar aanwezig is, zodat de uitzendingen van tv-
Venlo gevolgd kunnen worden. 

- Doordat ik nee/nee op de brievenbus heb krijg ik geen e3/trompetter. Verder omdat ik canal digitaal 
heb en geen ziggo heb ik ook geen Omroep Venlo uw tv-zender. Zeer vreemd is de functie van 
omroep limburg l1. Dit zou de calamiteiten zender zijn, echter het is de enige provinciale zender 
welke bij canal digitaal vaak achter de decoder zitten. Alle andere p.. 

- E-3 journaal wordt niet bezorgd in buitengebied tv kanaal van omroep Venlo is niet mogelijk in 
buitengebied geen kabel of glasvezel  slechte zaak dat er geen kabel tv mogelijk is. Er is zeker 
behoefte aan omroep Venlo. Dus wat bovenstaand betreft slechte communicatie! 

- Geachte gemeente. U stelt te veel. Ik zou het op prijs stellen alles op (stads omroep) te zien is, en te 
horen, tussen 19 en 20 uur. 

- - Het is jammer dat de stadsomroep alleen via Ziggo te ontvangen is, dit moet ook via de andere 
aanbieders mogelijk zijn. 

- Ik kan niet alles invullen omdat wij nog geen kabel hebben. 
- Ik ontvang de Venlose zender niet wat ik jammer vind. Een aantal jaar geleden kon ik hem wel 

ontvangen en keek ik toch wel zo'n 4x per  week. De e3 journaal krijgen wij ook niet. 
- Ik vind als we het over omroep Venlo hebben de beeldkrant die gebruik ik niet tot nauwelijks maar 

dan bv. De app venlo weer heel veel  dagelijks zelfs super! 
- Ik woon in het buitengebied van Belfeld en kan omroep Venlo niet ontvangen 
- Ik zou graag teletekst op de stadsomroep willen hebben. 
- Is 't een idee dat gemeente Venlo zich hard maakt om er voor te zorgen dat stadsomroep ook te 

ontvangen is bij kpn??? Nu mis ik veel inlichtingen etc die jullie via beeldkrant/kijk eens naar Venlo 
geven! 

- Kan omroep Venlo niet ontvangen, zit niet in kpn-digitenne pakket. 
- Omroep Venlo zit niet in 't aanbod van KPN. Daarom c+d nooit  
- Lezen dit blad niet. - mensen die KPN digitenne hebben kunnen geen stads omroep kijken. Volgens 

mij zijn dat redelijk veel inwoners die op deze manier niet bereikt worden. 
- Wat betreft vragen c en d, wij krijgen omroep Venlo niet dus dat is wel een gemis, terwijl het bij 

calamiteiten wel wenselijk zou zijn.  
- Wellicht raadsvergaderingen Via omroep Venlo tv rechtstreeks uitzenden. Wellicht commentaar van 

een persoon, die een dergelijke uitzending kan becommentariëren.  
- Wij hebben in Schandelo schotel tv en geen kabel tv. Zouden ook heel graag omroep Venlo willen 

ontvangen. Horen ook bij de gemeente Venlo!!!  
- Wij kunnen niet naar omroep Venlo kijken omdat dit niet in het pakket zit van onze provider KPN zeer 

tot onze spijt.  
 
 
Trompetter/E3 Journaal 

- Betr: gemeentelijke informatie in de trompetter/e3 journaal wij hebben al maanden geen ontvangen 
liggen waarschijnlijk ergens in de bosjes! 

- De informatie voorziening van de gemeente vind ik prima. Maar sinds juli 2012 mis ik toch de 
uitgebreidere informatie in de trompetter/e3 journaal zoals informatie rondom vergunningen. E.d. 

- E3-journaal wordt niet altijd bezorgd! 
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- Goede afspraken maken over de bezorging van e3 journaal dat laat nog al eens te wensen over. Blijf 
als gemeente in open contact met de inwoners. Samen maken we de gemeente Venlo. 

- Heb zelf jaren bij gebouwde omgeving gewerkt als juridisch adm. medewerkster en vond het 
vermelden van alle vergunningen in het e3 journaal heel klantvriendelijk. Vind het nu niet meer 
klantvriendelijk dat de mensen op internet of in de stadwinkel moeten kijken wat er gebeurt op het 
gebied van bouwen. Ik denk dat je beter op een andere manier de … 

- Het e3 journaal wordt slecht bezorgd. Vaak helemaal niet b.v. de schoolvakantieweken. Dus dan heb 
je geen info over wat er in de gemeente gedaan wordt. Verder mag je verwachten dat het groen in de 
buurt net zo goed wordt onderhouden als in buurten w.o.o. de tichelarij. Het verschil is wel erg 
groot!! Wij betalen net zo goed onze gemeentelijke heffing. 

- Het reduceren van de informatie voorziening in het e3 journaal is een achteruitgang. Ik ontvang nu 
emails maar deze lees ik niet zoals ik deed in de krant. 

- Hopelijk krijgen wij in het vervolg elke week het e3 journaal, want dat is ok laatste niet goed! 
- Ik zou het bijzonder op prijs stellen wanneer de informatievoorziening in het e3 journaal weer wordt, 

zoals het voorheen was. Complimenten voor de afdeling groenvoorziening voor hun snelle reactie(s) 
op vragen en/of klachten. 

- Jullie zijn verplicht om alle voorgenomen bouwvergunningen te plaatsen in het e-3 journaal. (ook 
omdat niet iedereen internet heeft) 

- Publicatie in e-3 journaal is m.i. belangrijk. Dat blad moet dan natuurlijk wel (bij mij) bezorgd worden. 
Dat is enkele maanden niet gebeurd. M.i. de wijken aan problemen met bezorger. Dat moet de 
adverteerder (i.c. de gemeente) goed in de gaten houden.  

- Publicaties in e3 journaal zijn volgens mij uit de tijd. Steeds meer mensen hebben (gelukkig) een 
nee/nee sticker op hun brievenbus en 

- Wij ontvanger al maanden geen e3 journaal.  
 
 
Wijkkrant / dorpskrant 

- Het valt op dat er in de hele stuk met geen woord over de wijk c.q. dorpskrant gerept wordt. Een heel 
belangrijke informatie bron, beter dan de stadsomroep is bewezen 

 
 
Website 

- De internet site makkelijker maken. Duidelijk aangeven welke categorie met submenu's dit is nu als 
vreemde een gezoek. 

- De website van de gemeente vind ik onduidelijk en rommelig. Dat is jammer. Op deze manier is het 
makkelijk om de inwoners van Venlo te informeren over allerlei zaken. 

 
 
Sociale media 

- Bij de vragen ontbreekt e-mail als communicatie kanaal. Voordeel e-mail. Je zit achter je bureau op 
een moment dat je de post wilt  doornemen. Sociale media zijn te opdringerig. 

- Ik wil nog wel iets toevoegen. Het zou fijn zijn als er een omroep venlo app komt, waar het laatste 
nieuws en eventueel andere zaken dagelijks vermeld worden. 

- Sociale media zou fijn zijn d.m.v. een actieve app van en over en door venlo en inwoners. Interactie 
lijkt me een basisbegrip.  

- Via social media/internet moet opgepast worden voor een informatie - overlaad. Het zal van zeer 
grote toegevoegde waarde blijken als inwoners van de gemeente Venlo selectief informatie kunnen 
ontvangen via internet, dus dat zij zelf filters in kunnen stellen voor de soorten informatie die zij van 
de gemeente willen ontvangen.  

- Vraag f3. In eerste aanleg is social media een medium wat een luchtig karakter kent. Om als 
gemeente daaraan deel te nemen, verkleint weliswaar de afstand tot de burgers, maar schaadt ook 
tevens haar zakelijke karakter. Zorgvuldigheid in berichtgeving. Is een eerste vereiste, en dient 
objectief tot stand te komen. De vraag in wiens functie men inf…  
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Voorkeuren voor digitale middelen 
- Anno 2012 is informatie voorziening via weekbladen volkomen achterhaald. Daarbij is de website van 

gemeente Venlo chaotisch en onoverzichtelijk. In plaats van te investeren in weekbladen en social 
media kan men beter de website onder de loep nemen en deze vergemakkelijken 

- Ik weet dat er veel informatie in bijvoorbeeld e3 journaal staat, maar lees deze eigenlijk zelden. Een 
digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie via e-mail zou ik zelf veel sneller lezen en ik zou dan 
ook meer op de hoogte zijn van wat er in de gemeente afspeelt dan nu. 

- S.v.p enquetes etc. Voortaan via e-mail sturen. Dat scheelt tijd & geld. Vrijwel iedereen heeft 
tegenwoordig e-mail. Mailadressen kunnen geregistreerd worden tijdens de stadswinkel contacten. 

 
 
Voorkeuren voor traditionele middelen  

- Communicatie is verslechterd door heel veel alleen via de website te communiceren. Zoals aanvragen 
bouwvergunning, werk aan de  weg en de afvalwijzer. Zeker voor ouderen is dit erg vervelend. 

- De algemene berichtgeving via de sociale media gaat mij persoonlijk veel te snel, ik ben niet zo'n 
snelle reageerder. Alle berichtgeving  via sociale media kan ik persoonlijk niet aan, gaat veel te snel - 
hard. Daarom kies ik voor uitgebreide berichtgeving in het e3  journaal/trompetter, hopelijk komt 
deze berichtgeving via de krant weer terug. Inmid 

- De enquête geeft de indruk dat de gemeente Venlo haar technische mogelijkheden om te 
communiceren met haar burgers wil verruimen/moderniseren. Ervan uitgaande dat communicatie 
tweezijdig is, adviseer ik de gemeente onmiddellijk te stoppen met de modernisering/verruiming. 
Reeds nu, in het tijdperk van brief, email en gesprek, is het de gemeente niet ge… 

- Enige persoonlijke contact mogelijkheden zouden zeer te waarderen zijn! Ben wel thuis op 
computergebied, maar niet geïnteresseerd in de hier besproken media. 

- Er is weinig persoonlijke info vanuit de gemeente. Informatie via de post wordt in mijn ogen beter 
bewaard en gebruikt 

- Er wordt tegenwoordig vanzelfsprekend gedacht dat iedereen over een pc beschikt, dan wel de 
kennis hiermee te werken. Houd s.v.p. rekening met vooral de ouderen minder financieel 
draagkrachtige mensen. Deze mensen willen ook hun informatie dus via de kranten blijft altijd 
nuttig!! 

- Heb geen computer. 
- Ik ben als een v/d laatste inwoners van uw gemeente niet in het bezit van computer. Er is veel dat 

niet de minste behoefte om er een aan te schaffen. Maar als er iets belangrijks aan de hand is, af slaat 
te gebeuren dan wil ik daar wel graag over geïnformeerd worden natuurlijk. En dan niet per 
nieuwsbrief via e mail maar gewoon per brief via de post. 

- Ik ben een weduwe die door de wetgeving, verplicht in de bijstand is gekomen. (ben bijna 40 jaar 
getrouwd geweest en mijn man heeft bijna 50 jaar gewerkt). Ben dus niet in de mogelijkheid om me 
in de computer wereld te verdiepen. 

- Ik heb geen computer 
- Ik vind het ontvangen van de gemeentegids en de milieuwijzer in papiervorm prettiger dan de digitale 

versie. 
- Ben helaas niet in bezit van een computer! 
- Ik werk niet met com. 
- Waarom moet tegenwoordig alles via internet. Af en toe informatie per brief is ook belangrijk.  
- Website v/d gemeente, nieuwsbrief via email, internet zijn bij de oudere bewoners , niet aanwezig en 

zijn niet meer te begrijpen met deze communicatie (int)  
- Wel denk ik dat we ons moeten realiseren dat het voor de ouderen generatie toch zeer belangrijk 

is/blijft om niet alles op de sociale media per computer e.d. te concentreren. Maar dat onze 
gemeente wel een "gezicht" blijft houden! En persoonlijk contact zeer belangrijk is/blijft voor deze 
doelgroep!  

- Wij hebben geen computer!! 
 
 
Afvalwijzer / Gemeentegids 

- Aan het begin van 2012 heb ik via de website van de gemeente gezocht naar de afval-ophaalkelder 
voor dit jaar. Dit was niet zo makkelijk te vinden. Maar uiteindelijk meende ik gelezen te hebben ' 
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dezelfde dagen als het voorgaande jaar'. Helaas kon ik die dagen niet meer achterhalen. Het zou toch 
fijn zijn als er op uw website in het keuzemenu een … 

- De gemeentelijk afvalwijzer, graag de mogelijkheid om deze per post te ontvangen. Trompetter/ e3 
journaal wordt vaker slecht bezorgd. Heb dit wel eens telefonisch doorgegeven. Reactie telefonisch 
goed. Maar door de bezorgers slecht. 

- Ik mis de afvalwijzer! Fijn dat de gemeentegids er nog wel is. Voor andere zaken is de website prima. 
- Ik zou het op prijs stellen als het jaarlijkse infoboekje zou blijven bestaan. Dit kan dan naast een 

internet website gebruikt worden. Bijvoorbeeld: wat te doen bij een calamiteit als internet is weg 
gevallen? Bij kpn 'digitaal' 'digitenne' zit omroep Venlo niet op het gedeelte tv. Bij het boekje kunnen 
we gedurende ' calamiteiten' altijd een telef… 

 
 
Geldbestedingen /bezuinigingen / besluitvorming gemeente 

- Als de gemeente moet bezuinigen, dan kan dat goed op communicatiemiddelen door te stoppen met: 
- Twitter -beeldkrant - kijk eens naar Venlo (tv) -informatie computer/e3 journaal. Iedereen heeft 
internet en/of telefoon; dus andere media zijn overbodig. 

- Beste mensen dit formulier is de grootste onzin alleen geld verkwisting, als u denkt wat al die 
formulieren gekost heeft, geef het liever aan mensen die het gebruiken kunnen, daar wordt overal op 
gekort. En dat verrassingspakket is een druppel op een hete steen, bij zoveel mensen 

- De gemeentes moeten stoppen met op de ondernemersstoel te gaan zitten, als ze dit willen moeten 
ze ondernemer worden. En niet met  belastinggeld prestigieuze projecten proberen op te zetten. Het 
is wel enorm eenvoudig om risicoloos met ons geld te ondernemen.  Gemeentes moeten faciliteren 
en niet ondernemers in de weg zitten. Het ondernemen van de g.. 

- - Ik vind wel als er iets gepland staat te gebeuren en je wil hier tegen in gaan, het meestal geen zin 
heeft, gebeurt toch. Ook al geef je dit op tijd aan. 

- Ik betreur de besluitvorming mbt voetbal stadion. Het is niet de taak van de gemeente zich garant te 
stellen voor de bouw van een stadion. De "gebruikers" zouden zelf niet gemeenschaps overheidsgeld 
moeten zoeken. Meer info/achtergrond van geluidswal aanpassing a73. Klingerling geweest: zoiets 
bouw je voor 30-50 jaar, onlogisch dat je een … 

 
 
Onderzoek 

- Als op deze manier van onderzoek alles goed duidelijk wordt is dat een goed initiatief. Succes. 
- Daar ik op het ogenblik geen computer en televisie heb is mijn antwoordlijst beperkt. 
- Erg goed initiatief. Mijn complimenten. 
- F4 handig om het account te vermelden. 
- Geen behoefte aan deze enquête! 
- Goed dat de gemeente het communicatiebeleid onderzoekt! Wat ik vaak mis in de communicatie is 

samenhang. Soms worden zaken wel in e3-journaal gepubliceerd maar niet bekendgemaakt via 
bijvoorbeeld, Twitter. Soms wel op de website, maar niet via e3-journaal. De keuze waarom iets wel 
of niet is gepubliceerd, en ik welk medium, is niet duidelijk.  

- Goed initiatief! 
- Goed initiatief! Gezien de leeftijdsgroep waarin ik bevind mij zou ik om economische redenen meer 

overgaan tot een online platform. De communicatie tussen burger en overheid zal voort zetten op 
een laagdrempelige manier. Dit zal er toe leiden dat de burger zich betrokken voelt in zijn wijk en 
samen oplossing zal zoeken naar verbeterpunten in de wijk.  

- Goed onderzoek. Ben benieuwd naar de conclusies! 
- In begeleidend schrijven wordt vermeld dat antwoorden anoniem worden verwerkt om echter in 

aanmerking te komen voor het verrassingspakket moeten de persoonlijke gegevens worden ingevuld. 
Ra ra. 

- Invullen vd vragen ging goed, vragen worden prima geformuleerd. 
- Mijn privé mening is en blijft geheim. Vandaar sommige open plekken. 
- Onderzoek digitaal afnemen!  
- Succes met uw onderzoek.  
- Wat een banale onzin.  
- Weet niet of de gemeente dit onderzoek ook stuurt in andere talen. Zou dit graag willen horen. Zodat 

de betrokkenheid wat beter wordt.  
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- Wellicht dat gemeente zich kan bezighouden met urgente zaken ipv vragenlijsten over sociale media 
en wijkkranten!!  

 
 

Overige opmerkingen 
- Bedankt dat de nedinsco-fabriek is blijven staan! Een prachtig monument dat gekoesterd moet 

worden! nu nog ons uitzicht, straks onze woonplek! Venlo wordt steeds aantrekkelijker om te wonen 
en werken. 

- Beste gemeente, in plaats van te kijken naar verschillende communicatie platformen zou ik u willen 
aanraden om een gedegen beleidsplan op te tuigen waarin houding, info, ??? en resultaten komen te 
staan. Met zo'n ??? Plan krijg je vanzelf de communicatie duidelijk. 

- Bezoek regelmatig de open vergadering van de wijkraad " de noord keun" in tegelen. Zo blijf ik op de 
hoogte wat er speelt in mijn wijk. Dit vindt ik zeer zinvol. P.s. ben reeds lid van burgernet. 

- De reactie op een verzoek tot herstel van bestrating, plaatsen na bladkorven etc. Duurt over het 
algemeen erg lang. 

- Door ziekte, geen mogelijkheid om mij te ontwikkelen, om nog met een computer om te gaan. S.v.p. 
geen brieven meer. 

- Eventueel overleg met de gemeente voor eventueel een andere oplossing voor de Roermondsestraat, 
want als het Duitse zondag is staat het openbaar vervoer daardoor vast. 

- Graag extra aandacht voor de groenvoorziening in de gemeente! Deze is de laatste jaren in een zeer 
negatieve spiraal terecht gekomen. We kunnen heel veel geld gaan stoppen in het kazernekwartier, 
maar van onze directe woonomgeving kan iedereen ieder dag plezier hebben en van genieten en 
strenger tegen overlast optreden!! Tip: evt werkelozen en andere … 

- Graag gedaan + verder succes ermee! 
- H. Oordeel: moeilijk maak nl. geen gebruik v/d gemeentelijke media. Krijg bijna nooit de e3 of 

trompetter, dus die gemeentelijke voorziening krijg ik ook niet de wering met de computer, zal 
hiervan proberen verandering te brengen. Sorry, kijkt bijna nooit naar tv-venlo: oa met hieraan 
verbeteren en zeker 1x sinds 14 dagen op middag: kijk eens naar ve 

- Het huis van mijn buurman is op best van de gemeente verzegeld vanwege hennepteelt. Het zou zeer 
aan te raden zijn als een dergelijke maatregel aan de direct buren bekend wordt gemaakt liefst 
persoonlijk. Nu heb ik een boel vragen, die door de gemeente worden afgedaan met een beroep op 
de privacy, of worden beantwoord dat ik dat via een civiele pro… 

- Misschien een idee om met bewoners te praten hoe het park gebruikt wordt, eerst worden de illegale 
paadjes ??? Komen er weer nieuwe. het gaat toch om de mensen die er gebruik van maken, park is 
sowieso mis niet en nu is het helemaal een zooitje, loop er een smet een hond, de weg naar de 
boekend vanuit hier dicht goh, er gebeurt zoveel maar niemand … 

- Nieuw onderzoek. Diefstal van fietsen: veiligheid voor burgers dumpen van afval, bossen paden  
- Of de gemeente niets kan doen om de bus over de antoniuslaan te laten rijden lijn 77 veel oudere 

mensen die daar gebruik van maken. Voorheen altijd gereden kpn zendt geen stadsomroep van Venlo 
uit blijven van veel informatie achter (ook van de gemeenten Venlo missen we erg.  

- Op zondag komt geen bus meer. Want hier in de buurt wonen toch veel bejaarden, voor een taxi te 
nemen is voor veel niet haalbaar als ze alleen maar een pensioen hebben. En met lijn 83 moeten ze 
een eind lopen, en dat kunnen er veel niet. Hopelijk word hier iets mee gedaan. Alvast bedankt.  

- Vraag me af hoe 't zit met de plannen met ' blok van gendt' ... Dit in verband met mijn woonsituatie.  
- Wil wel mee werken maar schriftelijk groetjes.  
- Zelf wonen wij aan het spoor in Tegelen. Ik zou graag meer informatie willen op kunnen zoeken over 

de goederentreinen die langskomen, plannen m.b.t. verbreding spoor, geluidsnormen e.d. online 
informatie over dit onderwerp zou ik erg graag ergens nalezen.  

 


