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1  Samenvatting en conclusies  

1.1 Inleiding  

Binnen de gemeente is behoefte aan kennis van het mediagebruik van de Nijmeegse bevolking. 

Dit is nodig voor een goede uitvoering van het communicatiebeleid. Aangezien het laatste grote 

mediaonderzoek dateert van 2001 en sindsdien veel is veranderd - zoals de opkomst van de 

sociale media - is actualisatie gewenst.  

 

In dit onderzoek, uitgevoerd door het gemeentelijk bureau Onderzoek en Statistiek, is het 

mediagebruik van Nijmegenaren langs twee lijnen in kaart gebracht. Ten eerste is onderzoek 

gedaan naar het gebruik van bepaalde specifieke media. Ten tweede is gevraagd naar het 

mediagebruik wanneer men op de hoogte wil blijven over ontwikkelingen in Nijmegen, in de 

gemeenteraad of in de wijk. Ook is gevraagd waar men zoekt naar informatie over gemeentelijke 

dienstverlening.  

 

Om de gewenste gegevens te achterhalen is gebruik gemaakt van een internetenquête. Middels 

een bevolkingsbrede steekproef zijn 8000 meerderjarige Nijmegenaren uitgenodigd om deze in te 

vullen (bijna 20% heeft dit gedaan). Om dieper in te kunnen gaan op sociale media is een 

aangepaste enquête voorgelegd aan het digitale stadspanel en aan de volgers van de sociale 

media van de gemeente. Omdat deze groepen naar verwachting meer gebruik maken van 

gemeentelijke sociale media kan dit relevante inzichten opleveren.  

1.2 Resultaten 

1.2.1 Een vrij grote belangstelling in de stad 

Allereerst is de respondenten gevraagd hoe geïnteresseerd zij zijn in de stad (plannen, projecten, 

evenementen), de gemeenteraad en wat speelt in de wijken. Met name voor de stad en de wijken 

is de geuite belangstelling groot (bijna 90% is enigszins of zeer geïnteresseerd). Op basis van deze 

drie ingangen samen is de helft van de bevolking als gemiddeld geïnteresseerd te beschouwen, 

ruim 30% als bovengemiddeld- of zeer geïnteresseerd en bijna 20% als weinig geïnteresseerd. 

 

1.2.2 Het gebruik van media; papieren media blijven belangrijk 

Vervolgens is naar het gebruik van diverse media gevraagd. Van een aantal meer 'traditionele 

media' wordt nog altijd veel gebruik gemaakt. Zo worden de gemeentepagina's in huis-aan-huis 

blad de Brug door meer dan 50% van de Nijmegenaren gelezen. 75% leest (wel eens) een 

wijkblad. Dergelijke bladen worden het vaakst gelezen in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-

Noord, terwijl ze in het Centrum veel minder worden gelezen. Ook lezen veel Nijmegenaren een 

krant (81%); de Gelderlander is het meest populair. Nijmegenaren die jonger zijn dan 35 maken 

minder gebruik van de genoemde media dan 35-plussers. Verder is in 62% van de Nijmeegse 

huishoudens de gemeentegids aanwezig. Ongeveer 46% van de Nijmegenaren kijkt (maandelijks 

of vaker) naar lokale en regionale televisiezenders, waarbij Omroep Gelderland het beste wordt 

bekeken. Het gebruik van lokale nieuwssites is beperkt, met uitzondering van die van de 

Gelderlander, welke dagelijks door ongeveer 13.000 Nijmegenaren wordt bezocht. Van 

gemeentelijke apps wordt weinig gebruik gemaakt.  

 

Gezien het toegenomen gebruik van internet is onderzocht hoe lezers van de gemeentepagina's in 

de Brug en de gemeentegids denken over een digitale variant van deze media. Voor zowel de 

gemeentepagina's als de gemeentegids geldt dat de meeste mensen de voorkeur geven aan een 
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papieren uitgave. Hoewel deze voorkeur minder sterk is naarmate men jonger is, blijft papier ook 

voor jongeren belangrijk. De voorkeur voor papier is groter voor de gemeentepagina's in de Brug 

dan voor de gemeentegids. Dit heeft mogelijk te maken met de manier waarop beide bronnen 

worden gebruikt. De gemeentegids wordt waarschijnlijk gebruikt om doelgericht informatie op 

te zoeken, wat het opzoeken van de informatiebron op internet een kleine (extra) moeite maakt. 

Gemeentepagina's in de Brug, die wellicht vooral worden doorgebladerd om te zien wat men 

tegen komt, lenen zich er daarom minder voor om eerst te moeten worden opgezocht. 

1.2.3 Veel gebruik van sociale media, beperkt gebruik van gemeentelijke kanalen 

Het gebruik van internet is wijdverbreid; 92% van de Nijmegenaren maakt (wel eens) gebruik 

van internet voor het opzoeken van informatie. Dit heeft consequenties voor het mediagebruik. 

Zo wordt veel gebruik gemaakt van sociale media. Sociale media is een verzamelbegrip voor 

online platformen waar gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele 

redactie, de inhoud verzorgen. Interactie tussen de gebruikers onderling staat centraal. 57% van 

de (meerderjarige) Nijmegenaren is actief op dergelijke media. Het meest gebruikte medium is 

Facebook, waar ongeveer de helft van de Nijmegenaren gebruik van maakt. Vooral jongeren tot 

35 jaar maken veel gebruik van sociale media; middelbaar- en hoogopgeleiden doen dit vaker 

dan laagopgeleiden.  

 

Ondanks de populariteit van sociale media, is het gebruik van de gemeentelijke sociale media (op 

Facebook, Twitter en YouTube) beperkt. Veel respondenten merkten op dat zij niet wisten van 

het bestaan van deze kanalen, wat de reden voor het beperkte gebruik zou kunnen zijn. Wel lijkt 

er interesse te zijn voor gemeentelijke sociale media. Zo zijn er mensen die een rol zien voor 

sociale media in de gemeentelijke politiek; 36% van de gebruikers zou over stadspolitiek 

geïnformeerd willen worden via sociale media.  

1.2.4 Mediagebruik ten aanzien van ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad, wijk 

Als het gaat om mediagebruik met een bepaald doel, namelijk op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad en wijk, valt een aantal dingen op. Voor alle drie deze 

doeleinden zijn de Gelderlander en de Brug de belangrijkste media. Voor informatie over 

ontwikkelingen in de stad en wijk wordt ook het wijkblad veel gebruikt. Tweederde van de 

Nijmegenaren geeft aan met de gebruikte media goed op de hoogte te blijven. Als het gaat om 

welke media men idealiter zou gebruiken (dit kan dus afwijken van de media die men 

daadwerkelijk gebruikt), worden de Gelderlander, de Brug en het wijkblad wederom het vaakst 

genoemd. Aan sommige media wordt echter veel vaker de voorkeur gegeven dan het huidig 

gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gemeentelijke digitale nieuwsbrieven. Wellicht weten 

veel mensen niet van het bestaan van deze nieuwsbrieven tot ze deze bij de 

antwoordmogelijkheden tegenkomen.  

 

Een groep die opvalt zijn jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Hun mediagebruik kenmerkt zich door 

een grotere nadruk op moderne media ten opzichte van mensen ouder dan 35. Zo is voor deze 

jongeren Facebook de belangrijkste bron om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de 

stad. Desondanks bevinden ook jongeren zich weinig op de gemeentelijke sociale media. De 

Gelderlander en de Brug worden ook door 18 tot 35 jarigen veel genoemd, maar zijn voor hen 

niet de belangrijkste bronnen.  
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1.2.5 Informatie over persoonlijke gemeentelijke dienstverlening 

Tot slot is ingegaan op het mediagebruik van Nijmegenaren als het gaat om informatie over 

persoonlijke gemeentelijke dienstverlening. De digitale balie (te vinden op de gemeentelijke 

website) wordt met afstand het meest gebruikt. De meeste mensen (88%) slagen erin de gewenste 

informatie te vinden. Voor de 12% die hiermee wel eens problemen ondervindt, is dit soms - en 

niet meestal of vaak - het geval.   

1.3 Belangrijkste conclusies 

Traditionele media, zoals de Brug, zijn nog altijd belangrijk. Om op de hoogte te blijven over 

ontwikkelingen in de stad, de gemeenteraad en de wijk zijn de Gelderlander, de Brug en het 

wijkblad de meest gebruikte bronnen. Als het gaat om het digitaliseren van traditionele media als 

de gemeentepagina's in de Brug en de gemeentegids geven de meeste mensen dan ook de 

voorkeur aan een analoge uitgave.  

 

Wanneer men informatie nodig heeft over persoonlijke gemeentelijke dienstverlening, maken de 

meeste mensen gebruik van de digitale balie. Wellicht is het zo dat mensen de voorkeur geven 

aan internet wanneer zij doelgericht op zoek zijn naar informatie.  

 

Ondertussen maken jongeren tussen de 18 en 35 jaar meer gebruik van moderne media dan 

mensen ouder dan 35 jaar. Dergelijke media zijn voor jongeren tot 35 jaar zelfs de belangrijkste 

informatiebronnen voor ontwikkelingen in de stad. Onder deze moderne media bevinden zich 

sociale media zoals Facebook, waar jongeren veel gebruik van maken. Het gebruik van 

gemeentelijke sociale media is echter beperkt, ook onder de 18 tot 35 jarigen.  
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2   Achtergrond en doelen onderzoek  

2.1 Aanleiding 

In brede zin bestaat bij de gemeentelijke afdeling Communicatie behoefte aan actualisatie van de 

informatie over het mediagebruik van de Nijmeegse bevolking. Deze informatie is nodig voor 

een goede uitvoering van het communicatiebeleid. De communicatieadviseurs zijn goed 

aangehaakt bij de relevante media en doelgroepen in Nijmegen, maar niettemin is actualisering 

gewenst van de bestaande kennis over het mediagebruik van de Nijmegenaren. Een media-

onderzoek kan veel toevoegen aan de bestaande informatie. Het uitdragen van het gemeentelijk 

beleid en het communiceren daarover kan op die manier aan kwaliteit winnen. De gemeente 

heeft in de afgelopen jaren wel regelmatig vragen over mediagebruik  gesteld in specifieke  

onderzoeken, maar er is al geruime tijd niet meer gekeken naar het Nijmeegse mediagebruik in 

het algemeen en de manier waarop inwoners zich informeren over de gemeente. Dat terwijl er 

heel veel is veranderd door bijvoorbeeld de opkomst van sociale media. Het laatste grote 

mediaonderzoek in Nijmegen dateert van 20011, en is toe aan een update. 

 

Ook bij de raadsgriffie en wijkmanagement bestaat behoefte aan actuele informatie over het 

mediagebruik van Nijmegenaren. Daarom zijn vragen opgenomen over het mediagebruik ten 

aanzien van de gemeenteraad en de wijk.  

 

2.2 Ontwikkelingen 

Het onderzoek uit 2001 was een breed onderzoek. Nijmeegse 18-plussers is toen gevraagd naar 

hun bronnen voor nieuws over Nijmegen, hun waardering daarvoor, gebruik van pc/internet en 

wensen met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening op de website van de gemeente. Zo 

bezocht ruim een derde van de mensen die toen internette de gemeentesite wel eens, voor het 

belangrijkste deel voor algemene informatie. 

 

Communicatievragen zijn daarna regelmatig onderwerp van onderzoek geweest, vooral als 

onderdeel van andere onderzoeken (klantenpeilingen, stadspeilingen).2   Deze onderzoeken 

hebben steeds resultaten op onderdelen opgeleverd. Mede daardoor is het huidige totaalbeeld 

over de toepassing van de media in Nijmegen fragmentarisch. 

 

Sinds 2001 heeft natuurlijk de tijd ‘technisch’ niet stilgestaan. Het onderzoek van toen meldde dat 

driekwart van de volwassenen in het bezit was van een pc en dat het aantal huishoudens met een 

internetaansluiting in Nijmegen rond de 40% lag. Inmiddels zitten beide cijfers tussen 95 en 

100%. Dat zien we terug in het mediagebruik: van papier naar digitaal en een alomtegenwoordig 

internetgebruik, niet alleen maar via pc, maar ook smartphone en tablet. En als laatste 

ontwikkeling kennen we de opmars van de sociale media. Sociale media zijn niet meer weg 

denken uit de huidige samenleving. Volgens het CBS waren in 2012 bijna twee op de drie 

Nederlanders van twaalf jaar en ouder actief op de sociale media, vooral op Facebook en Twitter. 

Steeds meer mensen die sociale media gebruiken willen relevante informatie ontvangen van hun 

gemeente via een sociale media kanaal3. Het gemeentelijke twitteraccount heeft thans ruim 10.000 

                                                        

1 Mediagebruik onder Nijmegenaren; een onderzoek naar het gebruik van oude en nieuwe media in 1997 en 2001; O&S, maart 

2002 
2 Voorbeelden van thema’s daarbij: gemeentelijke website, wijkbladen, de Bel- en Herstellijn en de communicatie over 

vergunningen en bezwaarschriften. 
3 Kok, D. (2012). Sociaal kapitaal: De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. Eburon Delft.  
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volgers en de Nijmeegse Facebookpagina telt ruim 2.500 ‘likes’. Overigens hoeft dat in beide 

gevallen niet alleen om Nijmegenaren te gaan. 

2.3 Thema's voor nieuw onderzoek 

De geschetste aanleiding en ontwikkelingen leiden ertoe dat deze  nieuwe peiling 2014 , net als in 

2001, een brede scope heeft rondom gemeentelijke informatie en communicatie. In eerste instantie 

gaat het er daarbij om te weten te komen hoe het mediagebruik zich heeft ontwikkeld. Van welke 

media maken de inwoners van Nijmegen het meest gebruik bij het zoeken naar gemeentelijke 

informatie en hoe waarderen ze dat?  

 

Behalve het verkrijgen van een algemeen beeld moet sterk worden ingezoomd op de sociale 

media. Die zijn bezig met een opmars, maar hoe is het gebruik en de waardering als het 

communicatie rond gemeentelijke zaken betreft? 

 

Daarnaast zijn vanuit de afdeling Communicatie enkele specifieke thema’s aangedragen die als 

aparte items in de enquête zullen worden bevraagd. Het betreft de gemeentepagina’s in de Brug, 

de Stadsgids en gemeentelijke apps. Voorts is op verzoek van de afdeling Wijkmanagement ook 

het zoekgedrag naar wijkinformatie een apart item. Tenslotte heeft de griffie verzocht vragen op 

te nemen over de informatievoorziening met betrekking tot de gemeenteraad. 

 

Het gemeentelijk bureau  Onderzoek en Statistiek is gevraagd een nieuw onderzoek uit te voeren. 

Middels enquêtering onder de bevolking is de gewenste informatie verzameld. Het is de 

bedoeling van Communicatie om de peiling periodiek te laten uitvoeren zodat voortaan 

verschuivingen in het Nijmeegse medialandschap beter kunnen worden gevolgd. Ook wordt 

samen met O&S gekeken of er deelonderzoeken naar specifieke thema’s nodig zijn.   
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3   Uitvoering  

3.1 Onderzoeksvragen 

In de vragenlijst zijn de thema’s uitgewerkt die in paragraaf 2.3 zijn genoemd. Het betreft de 

volgende items: 

 

a) Hoe is het gebruik van de volgende media: kranten, de Brug, wijkbladen, de gemeentegids, 

lokale en regionale televisiezenders, lokale nieuwssites, gemeentelijke apps.  

b) Hoe is het gebruik van sociale media in het algemeen en het gebruik daarvan in relatie tot de 

Gemeente Nijmegen en de gemeenteraad in het bijzonder? 

c) Hoe blijft men op de hoogte van ontwikkelingen in Nijmegen, de gemeenteraad en de wijk? 

d) Verschilt de manier waarop Nijmegenaren het liefst geïnformeerd willen worden door de 

gemeente van de wijze waarop men zich nu feitelijk informeert? 

e) Hoe zoekt men naar informatie over gemeentelijke dienstverlening? 

 

Deze onderzoeksvragen hebben op twee manieren betrekking op het mediagebruik van 

Nijmegenaren. Ten eerste wordt gevraagd naar het gebruik van media op zich, zoals de Brug en 

sociale media (onderzoeksvragen a en b). Ten tweede gaat het om welke media men gebruikt 

voor de informatievoorziening in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld als men iets wil weten over 

de wijk (onderzoeksvragen c, d en e).  

 

3.2 Drie vormen van enquêtering 

Drie vormen van enquêtering zijn uitgevoerd in de periode april-mei 2014: 

 

1) Een bevolkingsbrede enquête waarbij de totale populatie van achttien jaar en ouder als 

kader heeft gediend. Hieruit is een grote steekproef van respondenten getrokken (8000), 

die een brief met een link naar de internetenquête ontvingen. Respondenten kregen ook 

de mogelijkheid om via een schriftelijke vragenlijst mee te doen. De respons was bijna 

20%.  

2) Een (internet)enquête onder het digitale stadspanel, waarbij het accent lag op het gebruik 

van de sociale media. In dit panel zitten zo’n 4000 personen, die een goede afspiegeling 

vormen van de Nijmeegse bevolking, zij het met een sterkere mate van betrokkenheid en 

met een gemiddeld iets hogere opleiding. Zo’n 40% heeft aan de enquête meegedaan. 

3) Enquêtering onder volgers van de gemeentelijke Twitter en Facebook, met ook hierbij het 

accent op de sociale media; de gemeente heeft een bericht ‘gepost’ over het onderzoek 

met een link naar de vragenlijst. Op deze manier is getracht  een specifieke groep te 

benaderen met mogelijk relevante waarderingen en ideeën omtrent het gebruik van 

sociale media door de gemeente. Dit heeft nog eens ruim 100 enquêtes opgeleverd. 

 

In het onderzoek zijn de enquêtes van de bevolkingssteekproef leidend voor de resultaten. Om 

een indicatie te geven van de werkelijke aantallen in de Nijmeegse bevolking zijn de enquêtes uit 

de bevolkingssteekproef gewogen naar leeftijd en opleidingsniveau. Wanneer het gaat om 
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aantallen Nijmegenaren die gebruik maken van een bepaald medium betreft het dus altijd een 

schatting.  

 

De gebruikte enquêtes zijn te vinden in de bijlage.   

 

3.3 Begeleiding onderzoek 

Zoals gebruikelijk is voor de begeleiding van het onderzoek de assistentie ingeroepen van een 

kleine begeleidingsgroep vanuit de opdrachtgevers, namelijk de afdelingen communicatie, 

wijkmanagement en de griffie. Deze groep heeft meegedacht bij de start van het onderzoek 

(meekijken met opzet en vragenlijsten) en bij de rapportage (commentaar op concept). 

Verder zijn de opzet en de conceptrapportage voorgelegd in het periodiek overleg met de 

portefeuillehouder. 

 

3.4 Opzet rapportage 

In de volgende hoofdstukken doen we verslag van de bevindingen. In paragraaf 3.1 is opgemerkt 

dat op twee manieren naar het mediagebruik wordt gekeken; enerzijds het gebruik van media op 

zich en anderzijds het mediagebruik in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld als men iets wil weten 

over de wijk). Ook de rapportage is langs deze lijnen opgebouwd. Om te beginnen wordt in 

hoofdstuk vier een beeld geschetst van de belangstelling van Nijmegenaren voor stads- en 

wijkzaken in brede zin. Dan wordt het gebruik van bepaalde media beschreven; in hoofdstuk vijf 

worden media als de Brug (huis-aan-huis weekblad) en de gemeentegids behandeld. Aan het 

gebruik van sociale media is een apart hoofdstuk geweid, omdat hier uitgebreid op wordt 

ingegaan (hoofdstuk zes). Vervolgens wordt ingegaan op het mediagebruik voor bepaalde 

doeleinden. Hier komt het mediagebruik ten aanzien van ontwikkelingen in de stad, de 

gemeenteraad en de wijk aan bod (hoofdstuk zeven). Hoofdstuk acht gaat vervolgens in op het 

gebruik van de media voor persoonlijke dienstverlening. Tenslotte trekken we in hoofdstuk 

negen, min of meer als synthese, een aantal hoofdlijnen.  

 

De enquêtes van de bevolkingssteekproef zijn bij de beschrijving van de resultaten leidend. Van 

het panel wordt waar interessant vermeld hoe het afwijkt of overeenkomt met de resultaten uit 

de bevolkingssteekproef. In hoofdstuk zeven, over de sociale media, komen de resultaten van het 

panel nadrukkelijker aan de orde en deels ook die van de enquête onder de twitteraars en 

facebookers. In vervolganalyses zullen de panel- en sociale media enquêtes nader worden 

gebruikt. 
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4    Belangstelling voor Nijmegen: interesse in de stad, gemeenteraad, wijk 

Alvorens in te gaan op het mediagebruik van Nijmegenaren, is het nuttig om te weten wat voor 

belangstelling zij hebben in de stad. Naar deze belangstelling is de respondenten via drie 

ingangen gevraagd. Ten eerste is gevraagd hoe zeer men geïnteresseerd is in ontwikkelingen in 

de stad, zoals plannen, projecten en evenementen. Ten tweede is gevraagd naar de interesse  in 

de gemeenteraad, bijvoorbeeld de vergaderagenda, besluitenlijst, samenstelling van de raad of de 

politieke avond. Ten derde is gevraagd in hoeverre men zich interesseert voor wat er in de wijk 

speelt, bijvoorbeeld activiteiten, ontwikkelingen en plannen. In Figuur 1 is de interesse in de stad 

(31% zeer en 57% enigszins), de gemeenteraad (5% zeer, 29% enigszins) en de wijk (34% zeer, 

54% enigszins) weergegeven. Het verschil tussen enerzijds stad en wijk en anderzijds 

gemeenteraad is groot maar ook verklaarbaar; interesse in de gemeenteraad is immers veel 

smaller dan de veel meer omvattende interesse in ontwikkelingen in stad of wijk.  

 

Figuur 1 De interesse van Nijmegenaren in ontwikkelingen in de stad (links) de gemeenteraad (midden) en de 

wijk (rechts) 

Op basis van deze antwoorden zijn de respondenten ingedeeld in vier interessegroepen. Dit is 

een indeling zoals op basis van de gestelde vragen mogelijk is en geen absolute categorisering. 

Belangrijk bij de indeling in deze interessegroepen is het gegeven dat Nijmegenaren veelal 

(enigszins of zeer) geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen in de stad en wijk en wat minder in de 

gemeenteraad: dit is de meest voorkomende combinatie van interesses. De mensen met interesse 

in de gemeenteraad zijn doorgaans ook geïnteresseerd in de stad en wijk. Interesse in de 

gemeenteraad wijst dus op een hoge interesse, terwijl weinig interesse voor wijk of stad te zien is 

als een beperkte interesse. Dit levert de volgende interessegroepen op: 

 

1. De sterk geïnteresseerden: deze groep is zeer geïnteresseerd in stad en wijk en 

enigszins of zeer geïnteresseerd in de gemeenteraad.  

2. Bovengemiddeld geïnteresseerden: deze groep heeft interesse voor de stad, wijk en 

gemeenteraad, zij het wat minder dan de sterk geïnteresseerden.    

3. Gemiddeld geïnteresseerden: deze groep is geïnteresseerd in stad en wijk maar 

weinig geïnteresseerd  in de gemeenteraad. 

4. Weinig geïnteresseerden; deze groep is niet alleen nauwelijks geïnteresseerd in de 

gemeenteraad, maar heeft ook weinig interesse in de stad, wijk of in allebei.  

 

In Figuur 2 is te zien hoe Nijmegenaren over deze vier interessecategorieën zijn verdeeld. Ook is 

in de figuur opgenomen hoe dit ligt voor de panelleden. In vergelijking met de (hele) bevolking 

kent het panel meer sterk- en bovengemiddeld geïnteresseerden, terwijl het aandeel weinig 

geïnteresseerden kleiner is. In paragraaf 3.1 werd opgemerkt dat het panel verschilt van de totale 
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bevolking door een hogere mate van betrokkenheid. Dit verschil in interesse ligt dan ook in de 

lijn der verwachting.  

 

Omdat Nijmegen een hoogopgeleide bevolking heeft, zijn de hoogopgeleiden in iedere 

interessegroep goed vertegenwoordigd. Hoewel de interesse in de stad licht toeneemt naarmate 

men hoger is opgeleid, zijn ook laagopgeleiden veelal geïnteresseerd in de stad. Iedere 

interessegroep komt in ieder stadsdeel naar verhouding ongeveer even veel voor.   

 

Verder speelt leeftijd een rol voor de mate waarin men is geïnteresseerd in de stad: 18 tot 35 

jarigen zijn wat minder geïnteresseerd dan mensen tussen de 35 en 75 jaar. Bij 75 plussers neemt 

de interesse in de stad weer licht af. Dit is te zien in Figuur 3. Dit patroon bestaat ook bij de 

interesse voor alle drie de ingangen afzonderlijk (ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad, wijk).  
 

Interessecategorie % in de bevolking % in het panel 

Sterk geïnteresseerd 13 19 

Bovengemiddeld 

geïnteresseerd 

19 30 

Gemiddeld geïnteresseerd 49 43 

Weinig geïnteresseerd 19 8 

Totaal 100 100 

Figuur 2 De verdeling van de Nijmeegse bevolking en het panel over de interessegroepen  

Interessecategorie 18-34 35-49 50-64 65-74 75+ 

Sterk geïnteresseerd 5% 14% 19% 20% 12% 

Bovengemiddeld geïnteresseerd 15% 21% 23% 23% 20% 

Gemiddeld geïnteresseerd 51% 53% 47% 41% 46% 

Weinig geïnteresseerd 29% 12% 11% 16% 22% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Figuur 3 De interessegroepen naar leeftijd 

Er zal worden gekeken of de interessegroepen verschillen in hun mediagebruik. Dit gebeurt met 

name wanneer het gaat om het gebruik van bepaalde media; dat wil zeggen in hoofdstuk vijf en 

zes. In paragraaf 7.3 - mediagebruik ten aanzien van de wijk - wordt een onderscheid gemaakt op 

basis van de interessegroepen als het gaat om het aanpakken van bepaalde zaken in de wijk.  
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5   Het gebruik van media 

5.1 Kranten 

De respondenten is gevraagd of zij een krant lezen. 19% geeft aan dit nooit te doen. 81% van de 

Nijmegenaren -dat wil zeggen ongeveer 111.000 mensen- leest wel een krant: 38% iedere dag, 

24% regelmatig en 19% een enkele keer. Ouderen lezen de krant vaker dan jongeren; van de 

Nijmegenaren tussen de 18 en 35 jaar leest 28% nooit een krant. 35-75 jarigen lezen de krant ook 

vaker naarmate zij hoger zijn opgeleid. 

 

In Figuur 4 is (rechts) te zien dat 53% van de Nijmegenaren die een krant leest, dit op papier doet. 

32% leest zowel een papieren als digitale krant en 14% leest de krant digitaal. De figuur laat ook 

zien of dit verandert naarmate men vaker de krant leest. Onder dagelijkse lezers wordt iets vaker 

een papieren krant gebruikt dan bij mensen die minder vaak de krant lezen en iets minder vaak 

gewisseld tussen een papieren en digitale krant. In Figuur 5 is te zien hoe dit voor verschillende 

leeftijdsgroepen zit.  
 

Papier of 

digitaal 

Iedere dag Regelmatig Enkele keer Totaal 

Papier 61% 42% 50% 53% 

Digitaal 12% 19% 14% 14% 

Allebei 27% 38% 36% 43% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

Figuur 4 De voorkeur voor een papieren of digitale krant naar frequentie van lezen  

Papier of 

digitaal? 

18-34 35-49 50-64 65-74 75+ 

Papier 40% 48% 58% 66% 85% 

Digitaal 18% 19% 13% 9% 3% 

Allebei 42% 33% 29% 25% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Figuur 5 De voorkeur voor een papieren of digitale krant naar leeftijd 

Zoals te verwachten wordt vaker een papieren krant gelezen naarmate men ouder wordt. Het is 

echter opvallend dat ook in de jongere leeftijdsgroepen veel gebruik wordt gemaakt van de 

papieren krant. In iedere leeftijdsgroep vormen lezers die de krant digitaal lezen de minderheid. 

Jongeren tussen de 18 en 35 jaar maken het vaakst gebruik van zowel een papieren als digitale 

krant. Hoewel zij dus niet massaal gebruik maken van (enkel) digitale kranten, lijken zij wel 

flexibel in het gebruik van zowel papieren als digitale kranten.  

 

Ook is de krantlezers gevraagd welke krant(en) zij lezen. In Figuur 6 is te zien welke kranten in 

Nijmegen worden gelezen. De Gelderlander wordt veruit het vaakst genoemd. Op afstand volgt 

de Volkskrant. Mensen die hebben gekozen voor 'anders' noemen hierbij vaak de Brug. Omdat 

jongeren tot 35 jaar een diverse groep vormen als het gaat om woonsituatie, is hier apart naar 

gekeken. Jongeren tot 35 jaar die bij hun ouders of familie wonen zijn vergelijkbaar met de totale 

groep (zie Figuur 6) als het gaat om de kranten die zij lezen. Vermoedelijk maken zij gebruik van 

de kranten die hun ouders/familie in huis halen. De meeste jongeren tot 35 jaar wonen 

zelfstandig (in een woongroep/studentenhuis of eigen woonruimte). Zij vertonen wel verschillen 

met de totale groep: zij lezen veel vaker een gratis krant en minder vaak de Gelderlander. Deze 
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jongeren die - vermoedelijk in tegenstelling tot de jongeren die bij hun ouders/familie wonen - 

zelf over hun krant gaan, lezen desondanks niet vaker een digitale krant. De veelgebruikte gratis 

kranten worden doorgaans op papier aangeboden. Dit is echter niet de reden voor het veelvuldig 

gebruik van een papieren krant door jongeren tot 35 jaar die zelfstandig wonen: wanneer de 

gratis krant buiten beschouwing worden gelaten, blijft de manier waarop zij de krant lezen (op 

papier, digitaal, of allebei) onveranderd.  
 

Krant % respondenten 

De Gelderlander 61 

De Volkskrant 29 

Een gratis krant 28 

NRC 18 

De Telegraaf 14 

Een andere krant 12 

Trouw 6 

AD 6 

Figuur 6 Het gebruik van verschillende kranten in Nijmegen 

 

5.2 De Brug  

Om het gebruik van de gemeentepagina's in de Brug in kaart te brengen, is eerst gevraagd of 

mensen weten van het bestaan van deze pagina's. Van de Nijmegenaren van achttien jaar en 

ouder is 71% bekend met deze pagina's - ongeveer 97.000 mensen - en 29% niet. Ouderen weten 

veel vaker van de gemeentepagina's dan jongeren: van de Nijmegenaren boven de 50 jaar weet 

90% het. In de groep van 35 tot 50 jarigen is het 76%. Bij Nijmegenaren tussen de 18 en 35 jaar 

slinkt dit aandeel naar 44%. Ook is er een verschil tussen de interessegroepen. Van de sterk 

geïnteresseerden weet 86% het, tegen ongeveer 75% bij de bovengemiddeld- en gemiddeld 

geïnteresseerden. In de groep van weinig geïnteresseerden weten de minste mensen af van het 

bestaan van de gemeentepagina's in de Brug, namelijk 48%.  

 

Respondenten die bekend zijn met de gemeentepagina's is gevraagd hoe vaak ze deze pagina's 

lezen. Van deze mensen leest 81% de gemeentepagina's in de Brug (11% altijd, 31% regelmatig, 

39% een enkele keer) en 19% niet. Het aantal lezers in Nijmegen komt daarmee uit op ongeveer 

78.000; meer dan de helft van de (meerderjarige) bevolking van Nijmegen. Bij ruim de helft 

daarvan gaat het om frequente lezers; dat komt neer op zo'n 30% van de bevolking. Dat is een 

aanzienlijk aandeel, hoewel lager dan in het onderzoek van 2001: toen gaf de helft van de 

volwassen Nijmegenaren aan de pagina’s iedere week of regelmatig te lezen. De pagina's worden 

vaker gelezen door ouderen dan door jongeren. Van de jongeren tot 35 leest 65% de pagina's (wel 

eens). Bij mensen in de leeftijd van 35-49 en 50-64 is dit respectievelijk 77% en 88%. Van de 65 

plussers leest ongeveer 92% de gemeentepagina's. Ook worden de pagina's wat meer gelezen in 

de groepen met een hogere interesse in de stad. Toch leest 71% van de weinig geïnteresseerden 

de pagina's ook wel eens. Verder is in Figuur 7 te zien hoe interessant de lezers de 

gemeentepagina's vinden. In de figuur is ook weergegeven of de pagina's anders worden 

gewaardeerd door mensen die ze vaker lezen. Te zien is dat trouwe lezers de pagina's in de Brug 

interessanter vinden dan mensen die ze minder vaak lezen.   
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Oordeel Altijd Regelmatig Enkele keer Totaal 

Vaak interessant 46% 22% 5% 17% 

Soms interessant 53% 68% 64% 64% 

Meestal niet 

interessant 

1% 9% 27% 17% 

Weet ik niet - - 4% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

Figuur 7 Oordeel over de gemeentepagina's naar frequentie van lezen 

 

De respondenten die de gemeentepagina's in de Brug (wel eens) lezen is gevraagd of zij de 

pagina's in de (papieren) Brug willen lezen, of liever digitaal. De antwoorden zijn weergegeven 

in Figuur 8. Van de lezers kiest 60% (ongeveer 47.000 Nijmegenaren) voor de gemeentepagina's 

op papier in de Brug, 24% heeft geen voorkeur en 16% geeft de voorkeur aan digitale 

gemeentepagina's. In Figuur 8 is ook te zien hoe deze voorkeur in verschillende leeftijdsgroepen 

zit. Hoewel de voorkeur voor papier sterker is onder oudere lezers, geldt voor iedere 

leeftijdsgroep dat de meeste lezers voor een papieren versie kiezen. In iedere groep geven de 

minste mensen de voorkeur aan digitale gemeentepagina's. Overigens is de voorkeur voor papier 

ook sterker onder de 'trouwe' lezers: van de mensen die de pagina's altijd lezen geeft 85% de 

voorkeur aan papier. Onder de mensen die de pagina's een enkele keer lezen is dit 45%.  

 
 

Voorkeur 18-34 35-49 50-64 65-74 75+ Totaal 

Papier 47% 54% 61% 71% 84% 60% 

Digitaal 16% 21% 17% 13% 5% 16% 

Geen 37% 25% 22% 16% 11% 24% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Figuur 8 De voorkeur voor gemeentepagina's op papier of digitaal naar leeftijd 

 

5.3 Wijkbladen 

De respondenten is gevraagd of zij bladen lezen die zijn gericht op hun wijk of stadsdeel. 75% 

van de Nijmegenaren leest dergelijke bladen (16% altijd, 31% regelmatig, 28% een enkele keer). 

Dit komt neer op ongeveer 102.000 Nijmegenaren. 25% leest nooit een wijkblad. De bladen 

worden meer gelezen door sterk-, bovengemiddeld- en gemiddeld geïnteresseerden. Van de 

weinig geïnteresseerden leest 53% nooit een wijkblad. Ook van de jongeren tot de 35 leest de helft 

geen wijkblad. Bij Nijmegenaren ouder dan 35 neemt het aandeel niet-lezers echter snel af. Ook 

verschillen de stadsdelen in hoe veel het wijkblad wordt gebruikt. Zo worden dergelijke bladen 

in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord het meest gelezen en in het Centrum het minst. 

Dit is te zien in Figuur 9.  

 

Verder is de respondenten die gebruik maken van wijkbladen gevraagd hoe interessant zij de 

informatie in dit blad voor zichzelf vinden. In Figuur 10 is te zien dat de meeste lezers (61%) het 

wijkblad soms interessant vinden. Ruim een kwart vindt het wijkblad vaak interessant. De figuur 

laat ook zien of dit varieert naarmate men het wijkblad vaker of minder vaak leest. Te zien is dat 

de wijkbladen het meest interessant worden gevonden door de mensen die het altijd lezen.  
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Lezen wijkblad Centrum Oost Oud-

West 

Nieuw-

West 

Midden Zuid Linden-

holt 

Duken-

burg 

Noord      Totaal 

Altijd 6% 14% 18% 17% 21% 17% 19% 17% 15%           16% 

Regelmatig 13% 28% 31% 13% 27% 35% 40% 37% 43%           31% 

Een enkele keer 34% 25% 29% 32% 27% 21% 29% 31% 27%           28% 

Nooit 47% 32% 22% 21% 24% 26% 15% 15% 15%           25% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%         100% 

Figuur 9 Het lezen van wijkbladen naar stadsdeel 

Oordeel Altijd Regelmatig Een enkele keer Totaal 

Vaak 

interessant 

57% 28% 7% 27% 

Soms 

interessant 

40% 63% 70% 61% 

Meestal niet 

interessant 

2% 9% 20% 11% 

Weet ik niet 1% - 3% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

Figuur 10 Oordeel over de wijkladen naar frequentie van lezen 

5.4 De gemeentegids 

Om zicht te krijgen op het gebruik van de gemeentegids is de respondenten gevraagd of zij de 

gids in huis hebben. 62% van de Nijmegenaren heeft een gemeentegids in huis. Hoe vaak deze 

mensen de gemeentegids gebruiken is te zien in Figuur 11; 29% gebruikt hem nooit, 66% een of 

enkele keren per jaar en 5% vaker. Hiermee wordt de gemeentegids door ongeveer 60.000 

Nijmegenaren gebruikt.  

 

Figuur 11 Het gebruik van de gemeentegids 

De respondenten die aangaven de gemeentegids te gebruiken, is gevraagd of zij de voorkeur 

geven aan een papieren gemeentegids of een gids in digitale vorm. In Figuur 12 is te zien dat 51% 

de voorkeur geeft aan papier, 28% een digitale versie verkiest en 21% het niet uit maakt. De 

figuur laat ook zien hoe dit zit in verschillende leeftijdsgroepen. Te zien is dat de voorkeur voor 

papier sterker is onder ouderen dan onder jongeren; 65 plussers hebben de sterkste voorkeur 

voor een papieren gemeentegids. In bijna alle leeftijdsgroepen wordt echter het vaakst gekozen 

voor papier. Alleen jongeren kiezen minder vaak voor een papieren gemeentegids (30%) dan 

voor de digitale variant (35%), al is het verschil bescheiden. Tot slot is mensen die een papieren 

gemeentegids verkiezen en de mensen zonder voorkeur gevraagd of zij bereid zouden zijn om 

een papieren gemeentegids ergens op te halen. 57% van deze mensen is hiertoe bereid en 43% is 

dat niet. 

29%

66%

5%
Nooit

Een of enkele
keren per jaar

Vaker
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Voorkeur 18-34 35-49 50-64 65-74 75+ Totaal 

Papier 30% 46% 43% 70% 86% 51% 

Digitaal 35% 37% 33% 17% 6% 28% 

Geen 35% 17% 24% 13% 8% 21% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Figuur 12 De voorkeur voor de gemeentegids op papier of digitaal naar leeftijd 

5.5 Lokale en regionale televisiezenders 

De respondenten is gevraagd hoe vaak zij bepaalde lokale en regionale zenders bekijken. De 

resultaten zijn te zien in Figuur 13. Er is een publiek voor; 46% van de Nijmegenaren geeft aan 

maandelijks of vaker naar een of meer van de genoemde kanalen te kijken. 54% kijkt zelden of 

nooit naar lokale en regionale zenders of kent deze kanalen niet. Omroep Gelderland wordt het 

best bekeken. Uit paragraaf 7.2 blijkt dat 24% van de Nijmegenaren met interesse in de 

gemeenteraad lokale en regionale zenders gebruikt om zich hierover op de hoogte te stellen. De 

zenders worden meer gekeken naarmate men ouder is; vooral jongeren tot 35 jaar kijken in 

meerderheid niet naar lokale en regionale televisiezenders. Mensen met een lagere opleiding 

kijken juist meer naar dergelijke zenders.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Lokale nieuwssites 

Om zicht te krijgen op het gebruik van lokale nieuwssites, zoals gelderlander.nl en 

nieuwsuitnijmegen.nl, is allereerst gevraagd op wat voor manier Nijmegenaren nieuws online 

bekijken. Dit is te zien in Figuur 14.  

 
Figuur 14 Middelen om nieuws digitaal te bekijken 

15%

37%

15%

21%

12%

Niet van toepassing;
dat doe ik nooit

Meestal via mijn
pc/notebook/laptop

Meestal via mijn tablet

Meestal via mijn
smartphone

Dat wisselt

Figuur 13 Het gebruik van lokale en regionale televisiezenders 
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Een of meer keer per maand Hooguit een paar keer per jaar
Nooit Ken ik niet
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De meest gebruikte manier om nieuws digitaal te bekijken is met de pc/laptop (37%). De groep 

mensen die hiervoor meestal hun smartphone gebruiken bestaat voor meer dan de helft uit 18 tot 

35 jarigen. 15% heeft aangegeven nooit online nieuws te bekijken.  

 

Respondenten die wel eens online nieuws bekijken is gevraagd hoe vaak zij bepaalde lokale 

nieuwssites bezoeken. Dit is te zien in Figuur 154. De helft van de mensen die online nieuws lezen 

bezoekt maandelijks of vaker een (of meer) van de genoemde lokale nieuwssites. De andere helft 

maakt minder vaak of nooit gebruik van deze sites. De meest bezochte site is die van de 

Gelderlander. Deze heeft ongeveer 13.000 dagelijkse bezoekers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Sociale media 

De respondenten is gevraagd of zij gebruik maken van sociale media of dit in de komende 

maanden willen gaan doen. De antwoorden zijn te zien in Figuur 16. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                        

4 De site van Omroep Gelderland is niet opgenomen. Gezien het relatief hoge gebruik van het televisiekanaal van deze omroep 

heeft dit in een volgend onderzoek wel de voorkeur.  

Figuur 16 Het gebruik van sociale media 
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Figuur 15 Het gebruik van lokale nieuwssites 
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In de figuur is te zien dat 57% van de Nijmegenaren actief is op sociale media. Dat zijn ongeveer 

77.000 inwoners. Ruim de helft van deze mensen is tussen de 18 en 35 jaar. 28% is niet actief op 

dergelijke platformen en is dit ook niet van plan en 13% weet niet of ze gebruik gaan maken van 

sociale media. 2% gebruikt geen sociale media maar wil dit wel gaan doen.  

 

Het meest populaire platform is Facebook; ongeveer de helft van de (meerderjarige) 

Nijmegenaren maakt hier gebruik van. Andere veelgebruikte sociale media zijn YouTube, Twitter 

en LinkedIn.  

 

In hoofdstuk 6 wordt het gebruik van sociale media in meer detail besproken. In dat hoofdstuk 

wordt ook verder ingegaan op het gebruik van gemeentelijke sociale media.  

 

5.8 Gemeentelijke apps 

Tot slot is gevraagd naar het gebruik van apps van en over de Gemeente Nijmegen. Het gaat 

hierbij zowel om apps die de Gemeente Nijmegen aanbiedt als om apps die informatie 

verschaffen over Nijmegen, maar niet van de gemeente afkomstig zijn. Een voorbeeld van een 

dergelijke app is de Bel&Herstel app, waarmee mankementen in het straatbeeld kunnen worden 

gemeld. Het doel is om vast te stellen wat het bereik is van dergelijke apps in de 

informatievoorziening over Nijmegen.  

 

Allereerst is gevraagd of men weet van het bestaan van zulke apps. 73% van de Nijmegenaren is 

hiervan niet op de hoogte. 27% weet wel dat zulke apps bestaan, wat neerkomt op ongeveer 

36.000 mensen. In het panel weet men ongeveer even vaak van het bestaan van gemeentelijke 

apps.  

 

Respondenten die bekend zijn met de apps in kwestie, is gevraagd of zij hier gebruik van maken. 

In Figuur 18 is te zien dat 79% hier nooit gebruik van maakt. 18% gebruikt soms een 

gemeentelijke app en 3% regelmatig. Dat wil zeggen dat ongeveer 7500 mensen (wel eens) 

gebruik maken van gemeentelijke apps. Het gebruik van apps is niet te herleiden tot bepaalde 

groepen. In Figuur 17 is weergegeven van welke apps gebruik wordt gemaakt. Duidelijk het 

vaakst  wordt gebruik gemaakt van de Bel&Herstel app.  
 

 

 

Figuur 18 Het gebruik van gemeentelijke apps 
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5 Ommetjes app 

Figuur 17 Welke apps gebruikt men? 



 

Het gebruik van media - 21 

5.9 Het gebruik van media: een overzicht 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van het gebruik van een aantal media in Nijmegen. Tot 

slot wordt in deze paragraaf ingegaan op het gecombineerd gebruik van enkele media. 

 

Zo is gekeken of de gemeentepagina's in de Brug meer worden geraadpleegd door mensen die 

een krant lezen die niet in regionaal nieuws voorziet. Wellicht zijn de gemeentepagina's 

overbodig voor lezers van de Gelderlander (welke immers in regionaal nieuws voorziet). Lezers 

van de Gelderlander lezen de gemeentepagina's echter niet minder dan gemiddeld (zoals 

beschreven in paragraaf 5.2) als het gaat om het lezen van de gemeentepagina's in de Brug. Ook 

is het gebruik van de gemeentepagina's van lezers van de Gelderlander vergeleken met dat van 

mensen die de Volkskrant lezen (na de Gelderlander de grootste krant in Nijmegen). Het gebruik 

van de gemeentepagina's in de Brug is in beide groepen gelijk. Zij vinden de gemeentepagina's 

ook nagenoeg even interessant. Het regionale nieuws in de Gelderlander lijkt de 

gemeentepagina's in de Brug dus niet minder relevant te maken voor de lezers van de 

Gelderlander. De Gelderlander en de Brug worden dan ook vaak in combinatie genoemd om op 

de hoogte te blijven over ontwikkelingen in de stad (zoals in hoofdstuk 7 zal worden 

beschreven). Wel weten de lezers van de Gelderlander wat vaker van het bestaan van deze 

pagina's (85%) dan lezers van de Volkskrant (66%).  
 

Ook is gekeken of mensen die digitaal de krant lezen, meer zijn te vinden op sociale media dan 

mensen die een papieren krant lezen. Dit is het geval; mensen die een papieren krant lezen, 

maken minder gebruik van sociale media (44%) dan mensen die de voorkeur geven aan een 

digitale krant (71%) en mensen zowel een papieren als digitale krant lezen (63%). Dit kan worden 

verklaard door leeftijd; naarmate mensen ouder zijn hebben zij een grotere voorkeur voor een 

papieren krant en neemt het gebruik van sociale media af.  

 

Bij verschillende media (de krant, de gemeentepagina's in de Brug en de gemeentegids) is 

gevraagd of men een voorkeur heeft voor een uitgave op papier of in digitale vorm. Allereerst is 

mensen die de krant lezen is gevraagd of zij dit doen op papier, digitaal of allebei. Het valt op dat 

een papieren krant voor krantlezers van alle leeftijden belangrijk blijft. Digitaal lezen en wisselen 

tussen papier en digitaal gebeurt wel vaker naarmate men jonger is. Ook is lezers van de 

gemeentepagina's in de Brug gevraagd of zij de voorkeur geven aan een uitgave op papier of in 

digitale vorm. Net zoals wanneer het gaat om kranten kiezen jongeren vaker voor digitaal (of 

geen voorkeur) dan ouderen, maar geven lezers van alle leeftijden de voorkeur aan een papieren 

uitgave. Ook als het gaat om de gemeentegids geven de gebruikers de voorkeur aan papier. 

Alleen bij mensen tot 35 jaar krijgt de voorkeur voor een digitale gemeentegids voorzichtig de 

overhand. Wel is de voorkeur voor papier bij de gemeentegids minder sterk dan bij de 

gemeentepagina's, althans voor mensen tot 65 jaar. Voor 65-plussers zijn de voorkeuren ten 

aanzien van de gemeentepagina's en de gemeentegids vergelijkbaar. Wellicht is er meer 

draagvlak voor digitalisering van middelen die worden gebruikt om doelgericht naar informatie 

te zoeken, zoals de gemeentegids. Wanneer men actief op zoek gaat naar informatie is het 

opzoeken van de informatiebron op internet een kleine (extra) moeite. Gemeentepagina’s, die 

wellicht meer worden gebruikt om op een passieve manier op de hoogte te worden gehouden (er 

doorheen bladeren en zien wat je tegenkomt), lenen zich minder voor een format waarbij ze actief 

moeten worden opgezocht.  
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6    Sociale media 

6.1 Het gebruik van sociale media in het algemeen 

Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar gebruikers, zonder of met 

minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen5. Interactie tussen de 

gebruikers onderling staat centraal. Een voorbeeld van een dergelijk platform is Facebook. Over 

de afgelopen jaren is het gebruik van sociale media alleen maar toegenomen6. Het gebruik van 

sociale media is daarmee inmiddels gevestigd, maar het is aan verandering onderhevig welke 

platformen populair zijn. Zo verloor Hyves vanaf 2010 veel gebruikers aan Facebook, dat 

inmiddels het meest gebruikte sociale medium is in Nederland. Gezien het wijdverbreide gebruik 

van sociale media is het relevant om een beeld te hebben van het sociale mediagebruik in 

Nijmegen en welke mogelijkheden dit biedt voor gemeentelijke communicatie.  

 

Om te beginnen is gevraagd hoe veel men gebruik maakt van internet voor het opzoeken van 

informatie. In Figuur 19 is te zien dat 8% van de meerderjarige Nijmegenaren dit niet of 

nauwelijks doet, 26% regelmatig en 66% dagelijks. Jongeren maken meer gebruik van internet 

dan ouderen, hoogopgeleiden meer dan mensen met een lagere opleiding. Dit is te zien in Figuur 

20 en Figuur 21. 
 

 

 

Figuur 19 Het gebruik van internet voor het opzoeken van informatie 

 

 

Internetgebruik 18-34 35-49 50-64 65-74 75+ 

Niet of 

nauwelijks 

2% 4% 6% 24% 45% 

 

Regelmatig 10% 26% 38% 42% 40% 

Dagelijks 88% 70% 56% 34% 15% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Figuur 20 Internetgebruik naar leeftijd 

  

                                                        

5 Monitor Sociale Media; O+S Amsterdam, 2012. 
6 Kok, D. (2012). Sociaal kapitaal: De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. Eburon Delft. 
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Internetgebruik Lage opleiding Middelbare 

opleiding 

Hoge opleiding 

Niet of nauwelijks 24% 5% 3% 

Regelmatig 47% 32% 15% 

Dagelijks 29% 63% 82% 

Totaal 100% 100% 100% 

Figuur 21 Internetgebruik naar opleiding 

 

Vervolgens is het gebruik van sociale media in kaart gebracht. 57% van de Nijmegenaren 

gebruikt sociale media. Dat zijn ongeveer 77.000 mensen. 43% maakt geen gebruik van sociale 

media en is dit veelal ook niet van plan. Dit is te zien in Figuur 22. In het panel worden sociale 

media ongeveer even vaak gebruikt als in de bevolkingssteekproef. Leeftijd speelt een belangrijke 

rol in het gebruik van sociale media; jongeren maken er meer gebruik van dan ouderen. Dit is te 

zien in Figuur 23. 
 

 
Figuur 22 Het gebruik van sociale media 

 

Sociale 

mediagebruik 

18-34 35-49 50-64 65-74 75+               Totaal 

Ja 82% 60% 42% 19% 11%              57% 

Nee 18% 40% 58% 81% 90%              43% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%            100% 

Figuur 23 Sociale mediagebruik naar leeftijd 

 

Bij jongeren tot 35 jaar speelt ook opleiding een rol in het gebruik van sociale media. Van de 

hoog- en middelbaaropgeleiden maakt ongeveer 85% gebruik van sociale media, terwijl het 

gebruik bij jongeren met een lagere opleiding 44% is.  

 

Ook wordt in sommige stadsdelen wat meer gebruik gemaakt van sociale media dan in andere. 

Zo maakt in het centrum 71% gebruik van sociale media. Het gebruik is het laagst in Nieuw-West 

(50% ), Dukenburg (47%) en Lindenholt (45%).Dit is te zien in Figuur 24.   
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Sociale 

mediagebruik 

Centrum Oost Oud-

West 

Nieuw-

West 

Midden Zuid Duken-

burg 

Linden-

holt 

Noord      Totaal 

Ja 71% 57% 67% 50% 56% 55% 47% 45% 64%           57% 

Nee 29% 43% 33% 50% 44% 45% 53% 55% 36%           43% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        100% 

Figuur 24 Sociale mediagebruik naar stadsdeel 

 

De respondenten die sociale media gebruiken maken het meest gebruik van Facebook, Twitter, 

YouTube en LinkedIn. Op een zeer grote afstand volgt Instagram. Van de populairste media – 

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn – is de sociale mediagebruikers gevraagd hoe vaak ze 

deze gebruiken. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen kijken en posten. Dit is te zien in 

Figuur 25 tot en met Figuur 28.  
 

 

 

Figuur 25 Het kijken (links) en posten (rechts) op Facebook 

 

 

 

 

Figuur 26 Het kijken (links) en posten (rechts) op Twitter 
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Figuur 27 Het kijken (links) en posten (rechts) op YouTube 

 

 

Figuur 28 Het kijken (links) en posten (rechts) op LinkedIn 

 

Uit de figuren blijkt dat Facebook het meest gebruikte sociale medium is. Ongeveer 50% van de 

Nijmegenaren boven de achttien is (in enige mate) actief op dit platform. Dit is vergelijkbaar met 

het aandeel Amsterdammers dat gebruik maakt van Facebook, zoals blijkt uit de monitor sociale 

media van de Gemeente Amsterdam uit 20127. Met 22% van de Nijmeegse 18-plussers die er wel 

eens gebruik van maakt is Twitter het minst gebruikte medium. Vooral YouTube en LinkedIn 

zijn vooral media om op te kijken en veel minder om op te posten.  

 

Verder vallen op sommige media bepaalde groepen op. Zo worden Facebook en YouTube wat 

vaker gebruikt door jongeren dan door ouderen. Voor Facebook valt echter op dat ook gebruikers 

boven de  35 veelal dagelijks of wekelijks kijken. Voor LinkedIn geldt dat dit platform vaker 

wordt gebruikt door hoogopgeleiden dan door middelbaar- en laagopgeleiden.  

 

Tot slot is het panel gevraagd naar verschillende redenen om Facebook en Twitter te gebruiken. 

Bij Facebook wordt contact onderhouden met vrienden en collega’s het vaakst genoemd, zoals te 

                                                        

7 Monitor Sociale Media; O+S Amsterdam, 2012. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de onderzoeksaanpak van de monitor sociale media Amsterdam op enkele punten 

verschilt met dit onderzoek.   
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zien in Figuur 29. Voor Twitter zijn de belangrijkste redenen nieuwsgaring en het volgen van 

ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals te zien in Figuur 30. Ook uit het Amsterdamse 

onderzoek blijkt dat nieuwsgaring de belangrijkste reden is om Twitter te gebruiken. Hiermee 

wordt Facebook voor andere doeleinden gebruikt dan Twitter; Facebook is een medium voor 

sociale contacten en Twitter voor het volgen van interesses. 
 

 

Figuur 29 Redenen om Facebook te gebruiken 

 

 

Figuur 30 Redenen om Twitter te gebruiken 

 

6.2 Sociale media en de gemeente Nijmegen 

Het gebruik van sociale media heeft implicaties voor het mediagebruik van Nijmegenaren gericht 

op gemeentelijke informatie. Er zijn namelijk groepen te onderscheiden voor wie sociale media 

een vrij grote rol spelen in de informatievoorziening.  

 

In paragraaf 7.1 wordt het mediagebruik ten aanzien van ontwikkelingen in de stad beschreven. 

Hier wordt een voorschot genomen op deze paragraaf; er is namelijk gekeken hoe actieve sociale 

mediagebruikers met interesse in ontwikkelingen in de stad zich hierover informeren. In deze is 

een actieve sociale mediagebruiker iemand die meermaals per week of meermaals per dag op 

Facebook en/of op Twitter kijkt. Het gaat hierbij om ongeveer 53.000 mensen. Behalve naar het 
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daadwerkelijke mediagebruik is ook gevraagd hoe men zich het liefst zou informeren over de 

stad. Als het gaat om het huidige mediagebruik valt op dat actieve sociale mediagebruikers de 

Gelderlander (39%), de Brug (37%) en het wijkblad (32%) het vaakst noemen om zich op de 

hoogte te stellen van ontwikkelingen in de stad. In de totale groep - alle mensen met interesse in 

ontwikkelingen in de stad, ongeacht hun sociale mediagebruik - zijn dit ook de vaakst genoemde 

middelen. Een verschil is echter dat bij de actieve sociale mediagebruikers Facebook op korte 

afstand volgt; 30% geeft aan hier te kijken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de 

stad (16% in de totale groep). Als het gaat om media waaraan de voorkeur wordt gegeven neemt 

het aandeel van Facebook verder toe; met 34% is dit het medium waaraan het vaakst de voorkeur 

wordt gegeven. In de totale groep is dit 18%.  

 

Bij het volgen van de ontwikkelingen in de stad wordt Twitter door de actieve sociale 

mediagebruikers weliswaar vaker gebruikt (9%) dan in de totale groep (5%), maar nog altijd niet 

erg veel. De voorkeur voor Twitter is nauwelijks groter dan het daadwerkelijk gebruik ervan. 

Facebook wordt in het algemeen vaker gebruikt dan Twitter, wat ook geldt voor de groep van 

actieve sociale mediagebruikers. Daarom ligt in hun mediagebruik de nadruk op Facebook en 

minder op Twitter.  

 

Onder de actieve sociale mediagebruikers bevinden zich veel (middelbaar- en hogeropgeleiden) 

jongeren tot 35 jaar, namelijk 54%. Omdat dit in de toekomst een belangrijke groep is, is gekeken 

hoe jongeren tot 35 jaar met interesse in ontwikkelingen in de stad zich hierover informeren. 

Hierbij is buiten beschouwing gelaten hoe actief zij gebruik maken van sociale media.   

 

Voor deze jongeren (tot 35 jaar) is Facebook de belangrijkste bron van informatie over de stad; 

33% maakt hiervan gebruik. Daarna wordt Google (32%) veel genoemd, waarop de Gelderlander 

(30%) en de Brug (27%) volgen. De Gelderlander en de Brug zijn dus niet de eerste media waar 

jongeren tot 35 zich toe wenden, hoewel ze nog altijd veel worden gebruikt. De gemeentelijke 

website wordt door 24% genoemd, het wijkblad door 23%. Wanneer jongeren naar de media van 

hun voorkeur wordt gevraagd, worden Facebook (39%) en de gemeentelijke website (31%) het 

vaakst genoemd.  

 

De ongeveer 77.000 sociale mediagebruikers die Nijmegen rijk is vormen een potentieel publiek 

voor de sociale media van de gemeente. In Figuur 31 is te zien hoeveel zij gebruik maken van 

deze kanalen; de meesten gebruiken ze nooit. Het gebruik van de gemeentelijke sociale media is -

volgens verwachting - in het panel hoger dan in de bevolkingssteekproef. De panelleden is 

daarom gevraagd naar een suggestie voor de inzet van gemeentelijke sociale media. Velen gaven 

aan dat zij niet wisten van het bestaan van deze kanalen. Wellicht is dit de reden dat de meeste 

Nijmegenaren die actief zijn op sociale media de gemeentelijke sociale media niet gebruiken. Veel 

panelleden merkten op dat de gemeentelijke sociale media bekender zouden moeten zijn: 

 

“Ik wist niet dat het bestond, dus een beetje promotie kan geen kwaad.”                                                                                                                                                                                      

  

Voor zowel de gemeente als het stadsdeel geldt dat Facebook vaker wordt gebruikt dan Twitter – 

Facebook wordt sowieso meer gebruikt dan Twitter - en dat YouTube het minst wordt gebruikt. 

Het is opvallend dat de gemeentelijke sociale media nauwelijks meer worden gevolgd jongeren 

en ook in meerderheid niet worden gevolgd door de sterker geïnteresseerde groepen.  
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Figuur 31 Het gebruik van gemeentelijke sociale media 

Panelleden die aangaven gebruik te maken van een bepaald gemeentelijk sociaal medium, is 

gevraagd naar hun mening hierover. De gebruikers hebben een weinig uitgesproken mening 

over deze media: wanneer gevraagd wordt naar hun tevredenheid over een platform wordt het 

vaakst geantwoord met ‘neutraal’ of ‘weet ik niet’. Bij degenen die wel een oordeel hebben 

overheerst de tevredenheid. Dit is te zien in Figuur 32.  
 

 

Figuur 32 De waardering van de gemeentelijke sociale media 

De respondenten die de enquête hebben ingevuld naar aanleiding van een oproep op de 

(gemeentelijke) Facebook en Twitter is ook gevraagd naar een suggestie voor de inzet van 

gemeentelijke sociale media. Als gebruikers van deze media hadden zij enkele interessante 

suggesties. Zo wil een aantal respondenten sneller reactie wanneer zij zich via sociale media tot 

de gemeente richten. Een andere suggestie betrof het plaatsen van links tussen de verschillende 

gemeentelijke sociale media, zodat gebruikers van het ene kanaal ook op andere kanalen worden 

geattendeerd: 

 

"Veel meer linken van het ene medium naar het andere: via Twitter wijzen op YouTube." 
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Verder is het interessant om te weten hoe de sociale media van de gemeente zich verhouden tot 

andere middelen om aan gemeentelijke informatie te komen. Zo zou het zo kunnen zijn dat 

Nijmegenaren die sociale media van hun stadsdeel volgen, minder vaak het wijkblad lezen. Dit is 

echter niet het geval. Deze verschillende informatiebronnen over het stadsdeel lijken dus vooral 

een aanvulling op elkaar. Figuur 32 laat echter zien dat er ruimte is om de tevredenheid over de 

Facebook en Twitter van het stadsdeel te verhogen. Wellicht zouden deze informatiekanalen dan 

meer worden gebruikt.   

 

De respondenten die aangaven gebruik te maken van sociale media of dit binnenkort te willen 

gaan doen, is gevraagd of zij over bepaalde onderwerpen via Facebook en Twitter geïnformeerd 

zouden willen worden. Hun antwoorden zijn te zien in Figuur 33.  
 

 

Figuur 33 Welke onderwerpen zijn geschikt voor Facebook en/of Twitter? 

 

Het lijkt erop dat onderwerpen waarbij tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie wat 

minder van belang is, zich beter lenen voor sociale media. Zo vindt respectievelijk 70 en 64% 

activiteiten in de stad en stadsnieuws geschikte onderwerpen om via sociale media te 

communiceren. Over gemeentelijke dienstverlening en bewonersavonden (beide 41%) willen 

echter minder mensen geïnformeerd worden via sociale media. Bij actieve sociale 

mediagebruikers is de voorkeur voor sociale media bij ieder onderwerp wat groter. Verder valt 

op dat veel vaker voor Facebook wordt gekozen dan voor Twitter.  

 

6.2.1 Sociale media en de gemeenteraad 

In Figuur 31 is te zien dat 1,5% van de Nijmeegse sociale mediagebruikers maandelijks of vaker 

de Twitter van de gemeenteraad gebruikt. Dat zijn ongeveer 1200 mensen (dit is een voorzichtige 

schatting gezien het aantal respondenten waarop dit cijfer is gebaseerd). Wanneer gebruikers 

gevraagd wordt naar hun tevredenheid over de Twitter van de gemeenteraad, antwoorden de 

meesten met 'neutraal' of 'weet ik niet' (zie Figuur 32). Ongeveer 19% is er tevreden over. De 

Twitter van de gemeenteraad wordt minder gebruikt dan de Twitter van de gemeente. Dit is niet 

verwonderlijk, aangezien de interesse in de gemeenteraad minder groot is dan de interesse in 

ontwikkelingen in de stad in zijn algemeenheid. Toch laat Figuur 33 zien dat 36% van de sociale 

mediagebruikers en mensen die in de toekomst gebruik willen gaan maken van sociale media 

over stadspolitiek geïnformeerd wil worden via sociale media. Dat zijn ongeveer 29.000 mensen. 

Uit paragraaf 7.2, waarin het mediagebruik ten aanzien van de gemeenteraad wordt besproken, 
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blijkt dat er meer Nijmegenaren zijn die via Twitter op de hoogte willen blijven (6% van de 

belangstellenden in de gemeenteraad; 2500 mensen) dan op dit moment gebeurt (3%; 1200 

mensen). Er zijn dus geïnteresseerde Nijmegenaren die een rol zien voor sociale media in de 

lokale politiek, hoewel zij daar nog niet allemaal navolging aan geven.  

 

Om in te zoomen op de gebruikers van de Twitter van de gemeenteraad, is het panel gebruikt. In 

het panel worden gemeentelijke sociale media namelijk meer gebruikt dan in de 

bevolkingssteekproef. Wat betreft leeftijd en opleidingsniveau waren er geen groepen die 

opvielen. Als het gaat om de interessegroepen maken ook sterk- en bovengemiddeld 

geïnteresseerden in meerderheid geen gebruik van de Twitter van de gemeenteraad. Zoals 

opgemerkt in paragraaf 6.2 heeft dit er waarschijnlijk mee te maken dat veel mensen niet weten 

van het bestaan van gemeentelijke sociale media.  

 

Tot slot is een aantal stellingen voorgelegd over de rol die sociale media spelen in de 

betrokkenheid die mensen hebben bij de lokale politiek. In    Figuur 34 zijn de antwoorden 

weergegeven van sociale mediagebruikers en gebruikers van de Twitter van de gemeenteraad. 

Deze antwoorden zijn afkomstig van de panelleden. Gebruikers van de Twitter van de 

gemeenteraad zijn veel positiever over de toegevoegde waarde van sociale media bij het volgen 

van de stadspolitiek.  

  

   Figuur 34 Stellingen over sociale media en de lokale politiek 
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7 Mediagebruik ten aanzien van ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad, wijk 

7.1 Ontwikkelingen in de stad 

De respondenten is gevraagd in hoeverre zij zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen in de stad, 

zoals plannen, projecten en evenementen. In hoofdstuk vier was te zien dat 88% van de 

Nijmegenaren – ongeveer 120.000 mensen - zich hiervoor interesseert (31% zeer en 57% 

enigszins), terwijl 12% nauwelijks interesse heeft. De respondenten met interesse in 

ontwikkelingen in de stad zijn vervolgens bevraagd over hun mediagebruik hieromtrent. Om te 

beginnen is gevraagd in welke onderwerpen zij speciaal geïnteresseerd zijn. De antwoorden zijn 

te zien in Figuur 35. De meeste respondenten noemden het onderwerp stadsontwikkeling (72%).  

 

 

Onderwerp % respondenten 

Stadsontwikkeling (bijvoorbeeld 

bouwprojecten en binnenstad) 

72 

Evenementen 56 

Cultuur 45 

Economische ontwikkeling 27 

Politieke ontwikkeling 25 

Sport 22 

Anders 7 

Niets in het bijzonder 3 

Figuur 35 In welke onderwerpen is men geïnteresseerd? 

 

Vervolgens is de geïnteresseerde respondenten gevraagd hoe zij zich op de hoogte stellen van 

ontwikkelingen in de stad. Respondenten konden aangeven van welke media zij gebruik maken. 

Daarnaast is gevraagd naar welke middelen de voorkeur uitgaat om op de hoogte te blijven. Dit 

kan anders zijn dan de middelen die de respondent daadwerkelijk gebruikt, maar dat hoeft niet. 

Bij beide vragen konden drie belangrijkste bronnen worden aangegeven. De antwoorden zijn te 

zien in Figuur 36. 

De belangrijkste media om op de hoogte te blijven over de stad zijn de Brug, de Gelderlander en 

het wijkblad. Dit zijn ook de media waar de voorkeur veelal naar uitgaat. Opvallend is wel dat 

veel meer Nijmegenaren aangeven gebruik te willen maken van een gemeentelijke digitale 

nieuwsbrief dan op het moment gebeurt. Mensen die aangeven dat zij een andere bron 

gebruiken, geven vaak aan dat zij via andere mensen op de hoogte blijven.  

 

Een terugblik op het mediaonderzoek van 2001 laat zien dat ook destijds de Gelderlander en de 

Brug (samen met de toenmalige Zondagskrant) de belangrijkste informatiebronnen voor nieuws 

over de stad waren (soms tot vaak geraadpleegd door driekwart van de bevolking). Ondanks het 

behoud van hun eerste positie is de afstand tot de andere media, zoals de gemeentelijke website 

en de wijkbladen, aanzienlijk teruggelopen.  
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Gebruikte bron % 

respondenten 

Voorkeursbron % 

respondenten 

De Brug 50 De Brug 44 

De Gelderlander 

(papier of digitaal) 

47 De Gelderlander (papier 

of digitaal) 

37 

Het wijkblad 41 Het wijkblad 32 

De gemeentelijke 

website 

24 De gemeentelijke 

website 

31 

Google 19 Facebook 18 

Facebook 16 Gemeentelijke digitale 

nieuwsbrieven 

16 

Lokale/regionale 

televisie 

16 Lokale/regionale 

televisie 

15 

Lokale nieuwssites 10 Google 13 

De gemeentegids 7 Lokale nieuwssites 10 

Anders 5 De gemeentegids 10 

Twitter 5 De wijkwebsite 5 

Ik zoek nooit 5 Twitter 5 

De wijkwebsite 4 Anders 4 

Gemeentelijke digitale 

nieuwsbrieven 

3   

Figuur 36 Gebruikte media en media die de voorkeur genieten 

 

Dat de meest gebruikte media ook de media zijn waar de voorkeur van de respondenten naar 

uitgaat, suggereert dat deze kanalen in de informatiebehoefte kunnen voorzien. In Figuur 37 is te 

zien dat 66% er via de genoemde middelen (meestal) in slaagt om zich op de hoogte te stellen. 

34% heeft hier wel eens problemen mee; voor de meesten van hen is dit soms het geval (31%). Dit 

komt neer op ongeveer 38.000 mensen die er (soms) niet in slagen zich op de hoogte te stellen. 

 

 
Figuur 37 Blijft men goed op de hoogte? 

 

De respondenten die aangaven dat zij er (soms) niet in slagen zich op de hoogte te stellen, is 

gevraagd wat er dan niet goed gaat (er waren meerdere antwoorden mogelijk). In Figuur 38 zijn 

6%

60%

31%

3% 0% Ja, altijd

Meestal wel

Soms wel, soms
niet

Meestal niet

Nee, nooit
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de antwoorden te zien. De vaakst voorkomende problemen zijn onvolledige (41%) of onvindbare 

(39%) informatie. 22% geeft aan een ander probleem te hebben. Een veelgehoorde toelichting 

hierbij is dat de Brug niet, of onregelmatig, wordt bezorgd. Dit punt wordt ook bij de ruimte voor 

een algemene opmerking vaak genoemd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder werd opgemerkt dat veel meer Nijmegenaren gebruik zouden willen maken van een 

digitale nieuwsbrief dan er op dit moment doen. Deze voorkeur is sterker onder mensen die er 

(soms) niet in slagen zich op de hoogte te stellen dan bij mensen die hierin (meestal) wel slagen. 

Dit kan liggen aan een aantal mogelijke voordelen die een gemeentelijke digitale nieuwsbrief 

biedt. Allereerst is het een informatiebron die zich volledig op Nijmegen richt, niet smaller (zoals 

het wijkblad) of breder (zoals de Gelderlander). Je hoeft niet naar een digitale nieuwsbrief op 

zoek te gaan, zoals je dat bij het bezoeken van een website wel moet; hij belandt vanzelf in de 

mailbox en kan dan naar believen worden geopend. Hoewel ook een abonnement op een krant 

betekent dat deze vanzelf op de mat valt, moet hiervoor worden betaald en is een digitale 

nieuwsbrief gratis. Op een gratis krant heeft een nieuwsbrief voor dat de bezorging veel 

betrouwbaarder is. Dit maakt een digitale nieuwsbrief tot een gemakkelijke manier van 

informatievergaring, wat wellicht in het bijzonder aantrekkelijk is voor mensen die er (soms) niet 

in slagen om op de hoogte te blijven.  
 

 

7.2 De gemeenteraad 

De respondenten is gevraagd in hoeverre zij zijn geïnteresseerd in de gemeenteraad, zoals de 

vergaderagenda, de besluitenlijst, de samenstelling van de raad of de politieke avond. In 

hoofdstuk vier was te zien dat 34% van de Nijmegenaren – ongeveer 46.000 mensen - zich 

hiervoor interesseert (5% zeer en 29% enigszins), terwijl 66% nauwelijks interesse heeft. Ook is 

opgemerkt dat de interesse in de gemeenteraad het grootst is bij mensen tussen de 35 en 75 jaar. 

Vooral de hogeropgeleiden tussen de 50 en 75 jaar vallen op; de meerderheid van hen is 

geïnteresseerd in de raad. Er zijn geen stadsdelen die opvallen.  

 

De geïnteresseerde respondenten is gevraagd naar hun mediagebruik ten aanzien van de 

gemeenteraad. Er is gevraagd middels welke media men zich op de hoogte stelt over de 

gemeenteraad. Vervolgens is gevraagd naar welke middelen de voorkeur uitgaat om op de 

39%

25%
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22%
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De informatie is
onvolledig

Anders

Figuur 38 Problemen bij het op de hoogte blijven 
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hoogte te blijven. Bij beide vragen kon men de drie belangrijkste middelen aangeven. De 

antwoorden op beide vragen zijn weergegeven in Figuur 39.  

 

Gebruikte bron % respondenten Voorkeursbron % respondenten 

De Gelderlander 

(papier of digitaal) 

47 De gemeentelijke 

website 

47 

De Brug 39 De Gelderlander 

(papier of digitaal) 

47 

De gemeentelijke 

website 

33 De Brug 42 

Lokale/regionale 

televisie 

21 Lokale/regionale 

televisie 

20 

Ik zoek nooit 11 Digitale nieuwsbrief 

van de gemeenteraad 

18 

Google 10 Lokale nieuwssites 13 

Lokale nieuwssites 10 Google 8 

Contact politieke 

partij 

7 Anders 6 

Anders 5 Twitter 6 

Contact raadsleden 5 Contact raadsleden 5 

Digitale nieuwsbrief 

van de gemeenteraad 

4 Contact politieke 

partij 

5 

Twitter 3 Politieke avond 3 

Politieke avond 2 Contact griffie 0,4 

Contact griffie 0,4   

Figuur 39 Gebruikte media en media die de voorkeur genieten 

Om op de hoogte te blijven over de gemeenteraad worden vooral de Gelderlander, de Brug en de 

gemeentelijke website gebruikt. Ook valt op dat lokale en regionale televisiezenders vrij veel 

worden genoemd. Bij de voorkeuren blijven dit de meest genoemde media, hoewel de 

gemeentelijke website nu vaker wordt genoemd. Ook bestaat duidelijk meer interesse voor de 

digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad dan het gebruik op dit moment. Wellicht weet men 

niet van het bestaan van deze brief tot deze bij de antwoordmogelijkheden staat. Verder valt op 

dat met 11% relatief veel geïnteresseerde respondenten aangeven dat zij nooit zoeken naar 

informatie over wat zich in de gemeenteraad afspeelt. Een aantal respondenten (5%) geeft aan op 

een andere manier op de hoogte te blijven. Een veelvoorkomend antwoord hierbij is via 

berichtgeving van (lokale) politieke partijen. Een andere veelgehoorde manier is via bekenden. 

Gezien het te kleine aantal enquêtes van volgers van de gemeenteraad op Twitter is het niet 

mogelijk iets te zeggen over het mediagebruik van deze groep.  

 

De respondenten is gevraagd of zij middels de door hen gebruikte media goed op de hoogte 

blijven over de raad. In Figuur 40 is te zien dat 62% er (meestal) in slaagt om op de hoogte te 

blijven. Van de mensen die hier niet (altijd) in slagen, geldt voor de meesten dat dit soms het 

geval is (35%). Dit betekent dat er ongeveer 15.000 mensen zijn die er niet (altijd) in slagen zich 

op de hoogte te stellen.  
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De respondenten die er (soms) niet in slagen om op de hoogte te blijven is gevraagd wat er dan 

niet goed gaat. Er konden meerdere problemen worden genoemd. In Figuur 41 zijn de resultaten 

zichtbaar. Het meest voorkomende probleem is onvolledigheid van informatie (45%). Een 

veelgehoorde 'andere' reden waarom men er (soms) niet in slaagt om op de hoogte te blijven, is 

dat men niet actief zoekt. Net als bij het mediagebruik ten aanzien van ontwikkelingen in de stad 

is het zo dat mensen die er (soms) niet in slagen op de hoogte te blijven over de gemeenteraad, 

een sterkere voorkeur hebben voor een gemeentelijke digitale nieuwsbrief dan mensen die hier 

(meestal) wel in slagen. 

 

 
Figuur 41 Problemen bij het op de hoogte blijven 

 

 

7.3 Ontwikkelingen in de wijk 

In Figuur 1 is te zien in hoeverre Nijmegenaren zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen in hun 

wijk, zoals activiteiten, ontwikkelingen en plannen. 12% van de Nijmegenaren is hierin niet 

geïnteresseerd, terwijl 88% dit wel is (34% zeer, 54% enigszins); dat zijn ongeveer 120.000 

mensen. De geïnteresseerde respondenten is gevraagd in welke onderwerpen zij speciaal 

geïnteresseerd zijn. De antwoorden zijn weergegeven in Figuur 42. De meesten zijn 

geïnteresseerd in planontwikkeling (65%).  
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Figuur 40 Blijft men goed op de hoogte? 
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Vervolgens is de geïnteresseerde respondenten gevraagd hoe vaak zij zoeken naar informatie 

over de wijk. Dit is te zien in Figuur 43. Een minderheid van de geïnteresseerde Nijmegenaren 

gaat maandelijks (28%) of wekelijks (5%) op zoek naar informatie over de wijk. De meesten (52%) 

zoeken hooguit een paar keer per jaar en 15% zoekt nooit. Hiermee gaan ongeveer 102.000 

Nijmegenaren wel eens op zoek naar informatie over hun wijk. 

 

Onderwerpen % respondenten 

Planontwikkeling (bijvoorbeeld 

bouwprojecten) 

65 

Verkeersmaatregelen 53 

Onderhoud groen/openbare ruimte 47 

Sociale evenementen 38 

Cultuur 29 

Sport 16 

Niets in het bijzonder 5 

Anders 4 

Figuur 42 In welke onderwerpen is men geïnteresseerd? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geïnteresseerde respondenten die wel eens zoeken naar informatie over de wijk zijn bevraagd 

over hun mediagebruik ten aanzien van de wijk. Hierbij is gevraagd naar de media die men 

gebruikt om op de hoogte te blijven en de media die men hiervoor zou willen gebruiken. Dit 

kunnen andere media zijn dan de media die daadwerkelijk worden gebruikt, maar dat hoeft niet. 

Bij beide vragen konden de drie belangrijkste middelen worden aangegeven. De antwoorden op 

deze vragen zijn te zien in Figuur 44.  

 

Het wijkblad, de Brug en de Gelderlander zijn de belangrijkste media om op de hoogte te blijven 

van wat er in de wijk gebeurt. Dit zijn ook de media waaraan de meeste Nijmegenaren de 

voorkeur geven. De wijkwebsite, Facebook en een gemeentelijke digitale nieuwsbrief worden 

vaker genoemd als gewenst medium dan het huidige gebruik.  

 

 

 

Figuur 43 Het zoeken naar informatie over de wijk 
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Gebruikte bron % respondenten Voorkeursbron % respondenten 

Het wijkblad 60 Het wijkblad 52 

De Brug 41 De Brug 38 

De Gelderlander 

(papier of digitaal) 

35 De Gelderlander 

(papier of digitaal) 

30 

De gemeentelijke 

website 

17 De wijkwebsite 24 

Google 16 De gemeentelijke 

website 

21 

De wijkwebsite 13 Facebook 16 

Anders 10 Gemeentelijke 

digitale nieuwsbrief 

14 

Lokale/regionale 

televisie 

9 Google 13 

Buurtbijeenkomsten 9 Buurtbijeenkomsten 9 

Facebook 9 Lokale/regionale 

televisie 

8 

Twitter 3 Twitter 5 

Gemeentelijke 

digitale nieuwsbrief 

3 Anders 5 

Figuur 44 Gebruikte media en media die de voorkeur genieten 

De meeste mensen blijven middels de door hen gebruikte bronnen goed op de hoogte van 

ontwikkelingen in de wijk: 70% slaagt hier (meestal) in (zie Figuur 45). Van de mensen die hier 

niet (altijd) in slagen, geldt voor de meesten dat dit soms het geval is (28%). Er zijn ongeveer 

31.000 mensen die er (soms) niet in slagen om zich op de hoogte te stellen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 45 Blijft men goed op de hoogte? 

Respondenten die er niet (altijd) in slagen om zich op de hoogte te stellen, is gevraagd waarom 

dit niet lukt (waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren). Deze redenen zijn weergegeven in 

Figuur 46. De meest voorkomende problemen zijn onvolledige (43%) of onvindbare (40%) 

informatie. Toelichtingen die bij 'anders' werden gegeven zijn dat men niet actief zoekt en dat 

informatie te laat komt. 
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Figuur 46 Problemen bij het op de hoogte blijven 

Tot slot is alle respondenten gevraagd wat zij zouden doen als zij iets in de wijk zouden willen 

aankaarten of aanpakken. Wanneer Nijmegenaren iets in de wijk zouden willen aanpakken, weet 

41% niet wat te doen. 59% weet dit dus wel. Zij noemen bellen met de gemeente het vaakst (21%), 

gevolgd door contact opnemen met de wijkraad (15%). De wijkwebsite wordt relatief weinig 

genoemd. Dit is te zien in Figuur 47. Dat is opvallend omdat een wijkwebsite mogelijkheden 

heeft die het een praktisch medium maken om iets in de wijk aan te pakken. Zo kunnen 

buurtbewoners interactief en in grote aantallen worden bereikt. In Figuur 44 is te zien dat voor 

13% van de Nijmegenaren met interesse in de wijk de wijkwebsite een belangrijke manier is om 

op de hoogte te blijven. Dat zijn ongeveer 14.000 mensen. Overigens maken sterker 

geïnteresseerde groepen nauwelijks meer gebruik van de wijkwebsite. Wel wordt de wijkwebsite 

in Nijmegen-Noord (22%) en Nijmegen-Oost (21%) wat vaker gebruikt om op de hoogte te 

blijven dan in andere staddelen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 47 Hoe zouden Nijmegenaren iets aanpakken in hun wijk? 

 

Mensen die minder vaak op zoek gaan naar informatie over de wijk weten vaker niet hoe zij iets 

in de wijk zouden aanpakken. Mensen die vaker op zoek gaan naar informatie over de wijk 

zouden vaker gebruik maken van de wijkraad, de wijkmanager en de wijkwebsite. Wellicht zijn 

zij vaker op de hoogte van het bestaan van deze mogelijkheden.  
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Ook verschilt de aanpak van de verschillende interessegroepen. Weinig geïnteresseerden weten 

vaker niet hoe zij iets in de wijk zouden aanpakken (62%) dan groepen met een hogere interesse, 

zoals de sterk geïnteresseerden (20%). Als wel manieren worden genoemd om iets in de wijk aan 

te pakken, valt op dat deze manieren directer zijn bij de sterk geïnteresseerden. Zo noemen 

weinig-, gemiddeld- en bovengemiddeld geïnteresseerden het vaakst bellen met het algemene 

nummer van de gemeente als manier (respectievelijk 17%, 25% en 19%). Hoewel dit ook door de 

sterk geïnteresseerden veel wordt genoemd (18%), zouden de meesten van hen de wijkraad 

benaderen (26%). Van de weinig geïnteresseerden noemt 7% de wijkraad.   

 

7.4 Ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad, wijk: Het algemene beeld 

Opvallend is dat voor zowel ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad als wijk de Brug en de 

Gelderlander belangrijke media zijn. Verder is het wijkblad is voor zowel stadsinformatie als 

wijkinformatie een belangrijke nieuwsbron. Nijmegenaren die de Gelderlander gebruiken doen 

dit doorgaans om op de hoogte te blijven over meer dan één van de ingangen (ontwikkelingen in 

de stad, gemeenteraad en wijk). Mensen die zich middels de Gelderlander informeren over 

ontwikkelingen in de stad gebruiken deze krant bijvoorbeeld ook om op de hoogte te blijven over 

de gemeenteraad en wijk. De positie van meer traditionele media als de Gelderlander en de Brug 

is opmerkelijk gezien een andere bevinding uit de enquête, namelijk dat 92% van de bevolking 

regelmatig of dagelijks gebruik maakt van internet voor het opzoeken van informatie. Dit gaat 

echter om actief zoeken. De Gelderlander en de Brug werden genoemd als belangrijke bronnen 

om op de hoogte te blijven, wat meer passieve (dat wil zeggen niet gerichte) informatievergaring 

is. In dit geval hebben meer traditionele media kennelijk de voorkeur, en zal men bij het 

doelgericht zoeken naar informatie wellicht eerder gebruik maken van internet.  

 

Ook leeftijd speelt een rol in het gebruik van traditionele of digitale media. Als het gaat om 

media om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stad geven jongeren vaker aan 

gebruik te maken van moderne media dan oudere mensen. Zo werd in paragraaf 6.2 beschreven 

dat voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar Facebook de belangrijkste bron is om op de hoogte te 

blijven van ontwikkelingen in de stad.   

 

Verder valt op dat ook de gemeentelijke website een belangrijke manier is om op de hoogte te 

blijven; dit geldt voor ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad en wijk. Bij alle drie is het echter 

ook zo dat er meer mensen zijn die de gemeentelijke website willen gebruiken om op de hoogte 

te blijven dan er op dit moment doen. Dit valt vooral op als het gaat om informatie ten aanzien 

van de gemeenteraad. Mogelijk is het zo dat veel Nijmegenaren graag gebruik willen maken van 

de gemeentelijke website, maar op dit moment niet tevreden zijn over de informatievoorziening 

aldaar. Bij de ruimte voor een algemene opmerking wordt namelijk relatief vaak opgemerkt dat 

men niet tevreden is over de gemeentelijke website. Een voorbeeld: 

 

"Weinig toegankelijke website. Zoektermen liggen niet voor de hand".                                                                                                                                                                                           

 

Er zijn ook kanalen die vooral bij een bepaald thema worden genoemd. Zo worden lokale en 

regionale televisiezenders vooral genoemd om op de hoogte te blijven van de gemeenteraad.  

 

Voor ontwikkelingen in de stad, gemeenteraad en wijk geldt dat de meest gebruikte media ook 

de media zijn waaraan de meeste mensen de voorkeur geven. Tegelijk is een andere bevinding 

dat voor sommige bronnen meer interesse bestaat dan het huidige gebruik. Dit valt op voor de 

zojuist genoemde gemeentelijke website en voor de gemeentelijke digitale nieuwsbrieven. 
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Wellicht weten veel mensen niet van het bestaan van deze nieuwsbrieven tot zij deze bij de 

antwoordmogelijkheden tegenkomen. Bij zowel ontwikkelingen in de stad als de gemeenteraad 

is deze voorkeur sterker voor respondenten die er (soms) niet in slagen om op de hoogte te 

blijven dan voor respondenten bij wie dit (meestal) lukt. Een digitale nieuwsbrief heeft dan ook 

een aantal voordelen die dit medium tot een gemakkelijke manier van niet gerichte 

informatievergaring maakt. Zo hoeft niet actief te worden gezocht naar een nieuwsbrief, is deze 

gratis en is de kans dat een digitale nieuwsbrief niet wordt bezorgd gering. Wellicht maken deze 

voordelen een digitale nieuwsbrief tot een aantrekkelijk medium, met name voor mensen die er 

(soms) moeite mee hebben om op de hoogte te blijven. Overigens ligt onder de mensen die een 

digitale nieuwsbrief gebruiken het percentage dat ook aan deze bron de voorkeur geeft bij zowel 

stad, raad als wijk rond de 60%. Voor veel andere bronnen is dit percentage hetzelfde. In dat 

opzicht vallen de gemeentelijke digitale nieuwsbrieven dus niet op.  

 

Verder valt op dat Nijmegenaren er vrij goed in slagen om op de hoogte te blijven; over de drie 

ingangen slaagt tussen de 63 en 70% hier in. Ongeveer een derde slaagt hier niet altijd in. Dit was 

echter niet te herleiden naar een specifieke groep mensen. Het niet kunnen vinden van informatie 

is wellicht niet alleen een kwestie van aanbod, maar ook van het zoekgedrag. 
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8   Informatie over persoonlijke gemeentelijke dienstverlening  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mediagebruik van Nijmegenaren als het gaat om 

gemeentelijke dienstverlening. Het gaat hierbij om gemeentelijke informatie die mensen voor 

zichzelf nodig hebben, zoals vergunningen, openingstijden of persoonsdocumenten. Om te 

beginnen is de respondenten gevraagd hoe vaak zij op zoek gaan naar dergelijke informatie. In 

Figuur 48 is te zien hoe vaak zij dit doen. De meeste Nijmegenaren (79%) zoeken hooguit een of 

een paar keer per jaar naar informatie over gemeentelijke dienstverlening. 4% geeft aan hier nooit 

naar op zoek te gaan. Dat wil zeggen dat ongeveer 130.000 (meerderjarige) Nijmegenaren wel 

eens op zoek gaan naar informatie over gemeentelijke dienstverlening. De respondenten die 

aangaven wel eens te zoeken is gevraagd naar wat voor informatie zij dan zoeken. Dit is te zien 

in Figuur 49. Er wordt veruit het vaakst gezocht naar informatie over persoonsdocumenten.  
 

 

Figuur 48 Het zoeken  naar informatie over gemeentelijke dienstverlening 

 

Onderwerp % respondenten 

Persoonsdocumenten 70 

Belastingen 25 

Openbare ruimte 23 

Vergunningen 16 

Subsidies 13 

Klachten en bezwaren 12 

Kan ik niet zeggen 9 

Uitkeringen 9 

Anders 8 

Ondernemen 5 

Figuur 49 Naar wat voor informatie zoekt men? 

 

Respondenten die wel eens op zoek gaan naar informatie over gemeentelijke dienstverlening is 

gevraagd waar zij meestal zoeken. Er konden drie informatiebronnen worden aangegeven. In 

Figuur 50 is te zien welke bronnen hiervoor worden gebruikt.  
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Bron % respondenten 

De digitale balie (op de gemeeentelijke 

website) 

76 

Langs bij de stadswinkel 30 

Google 29 

Bellen met de gemeente 25 

Vragen aan bekenden 19 

De gemeentegids 13 

Mailen met de gemeente 8 

Facebook 1 

Anders 0,4 

Twitter 0,2 

Figuur 50 Gebruikte media 

De meeste Nijmegenaren die op zoek zijn naar informatie over gemeentelijke dienstverlening 

wenden zich tot de digitale balie, die zich op de gemeentelijke website bevindt (76%). Langsgaan 

bij de stadswinkel (30%), Google (29%) en bellen met de gemeente (25%) zijn echter ook 

veelgebruikte manieren.  

 

Vervolgens is gevraagd of de gebruikte bron doorgaans de gewenste informatie oplevert. Dan 

blijkt dat het goed is gesteld met de vindbaarheid van de informatie rondom gemeentelijke 

dienstverlening; 88% van de Nijmegenaren slaagt erin om de benodigde informatie te vinden. Er 

zijn (vrijwel) geen mensen die de informatie meestal niet of nooit kunnen vinden, zoals te zien in 

Figuur 51. 12% slaagt er soms niet in om de benodigde informatie te vinden. Dat zijn ongeveer 

16.000 mensen. Er zijn niet genoeg enquêtes om het niet kunnen vinden van de gewenste 

informatie te koppelen aan de onderwerpen waar men naar zoekt.  
 

 

Figuur 51 Vindt men de benodigde informatie? 

 

Respondenten die er niet altijd in slagen om de benodigde informatie te vinden, is gevraagd wat 

er niet goed gaat. De redenen waarom zij de informatie niet altijd kunnen vinden zijn 

weergegeven in Figuur 52.  
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Figuur 52 Problemen bij het zoeken 

 

Het probleem waar de meeste mensen tegenaan lopen, is dat de informatie onduidelijk is. Een 

(relatief) veelgehoorde gehoorde toelichting van respondenten die om een andere reden de 

gewenste informatie niet kunnen vinden, is dat zij de verkeerde informatie krijgen.  

 

Verder valt op bij de mensen die soms moeite hebben om de gewenste informatie te vinden, dat 

zij vaker bellen met de gemeente of bekenden om hulp vragen. Mogelijk is het zo dat ze, 

terugkijkend op eerdere ervaringen, verwachten de informatie niet te kunnen vinden en 

vervolgens kiezen voor een (extra) informatiebron waarbij ze niet zelf hoeven te zoeken.  
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9   Synthese  

De meeste Nijmegenaren zijn enigszins of zeer geïnteresseerd in de stad en hun eigen wijk.  

 

Voor het communicatiebeleid van de gemeente is het belangrijk te weten in welke mate de 

bewoners van de stad geïnteresseerd zijn in wat er in stad en wijken gebeurt en hoe ze zich 

daarover (willen) informeren. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een redelijk 

actieve interesse van Nijmegenaren in hun stad bestaat. 90% van de Nijmegenaren is 

geïnteresseerd in ontwikkelingen in de stad en wijk, ruim 30% zeer en 55% enigszins. Met 

betrekking tot de gemeenteraad is dat minder maar zijn nog altijd vrij veel mensen geïnteresseerd 

(5% zeer, 34% enigszins). Dit verschil is verklaarbaar: interesse in de gemeenteraad is immers 

veel smaller dan de meer algemeen interesse in ontwikkelingen in stad of wijk. 

 

Op basis van de geuite interesse in stad, wijken en gemeenteraad is de bevolking in vier 

interessecategorieën verdeeld (sterk, bovengemiddeld, gemiddeld, weinig). Binnen deze 

categorisering zijn de meeste Nijmegenaren (49%) gemiddeld geïnteresseerd; zij interesseren zich 

enigszins of sterk voor de stad en wijk, maar niet voor de gemeenteraad. De bovengemiddeld 

geïnteresseerden (19%) en sterk geïnteresseerden (13%) interesseren zich zowel voor de stad en 

wijk als voor de raad, waarbij de interesse bij de sterk geïnteresseerden het grootst is. Slechts 19% 

is nauwelijks geïnteresseerd; zij zijn nauwelijks geïnteresseerd in de gemeenteraad, maar hebben 

ook weinig interesse in de stad, wijk of in allebei. 

 

 

De Gelderlander en de Brug zijn de belangrijkste middelen om op de hoogte te blijven. Deze 

kranten worden gebruikt om over een grote verscheidenheid aan onderwerpen op de hoogte te 

blijven. Daarbij zijn zij voor alle leeftijdsgroepen een belangrijke bron van informatie. Ook 

jongeren tot de 35 maken vrij veel gebruik van deze media om op de hoogte te blijven. Voor 

de gewenste informatie over de wijken spelen de wijkbladen een belangrijke rol. 

Doorgaans slaagt men er goed in om via de beschikbare media  op de hoogte te blijven en de 

gewenste informatie te vinden. Tweederde van de respondenten slaagt hierin. Als het gaat om 

de gemeentelijke dienstverlening ligt dit percentage nog hoger (88%). 

 

Wanneer gevraagd wordt hoe men op de hoogte blijft van  ontwikkelingen in de stad, wijk en 

gemeenteraad, valt een aantal dingen op. Voor alle drie de thema’s zijn de Brug en de 

Gelderlander een belangrijke informatiebron. Ook wijkbladen worden veel gebruikt om op de 

hoogte te blijven. Een ruime meerderheid van de respondenten (63 tot 70%)  in het onderzoek 

slaagt er over het algemeen in de gewenste informatie te vinden. Voor alle drie de thema’s geldt 

dan ook dat de media waaraan Nijmegenaren de voorkeur geven, dezelfde zijn als die op het 

moment worden gebruikt.  

 

Bij degenen die er niet altijd in slagen de gewenste informatie te vinden gaat het om 

onvindbaarheid, onduidelijkheid of onvolledigheid van de informatie. Het onderzoek was er niet 

op gericht om dit in detail uit te zoeken. Niettemin lijkt het erop dat het om een vrij algemeen 

patroon gaat dat je terugziet bij verschillende interessegebieden (stad, wijk, raad), media en 

doelgroepen.  Verder is het niet kunnen vinden van informatie niet alleen een kwestie van 

aanbod, maar mogelijk ook van (al dan niet gebrekkig) zoekgedrag. 

Met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening (voor persoonlijke zaken als 
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identiteitsbewijzen, vergunningen, en dergelijke) zijn de uitkomsten gunstig. Het aandeel 

mensen dat de informatie niet altijd kan vinden is slechts iets meer dan 10%. 

 

Gebruik van internet en sociale media is heel groot, maar om op de hoogte te blijven over stad, 

wijk en gemeenteraad niet het belangrijkst.  

  

In het onderzoek  is het gebruik van sociale media in kaart gebracht. Inmiddels maakt ruim 88% 

van de Nijmegenaren gebruik van internet en maakt 56% gebruik van sociale media (van de 

jongeren tot 35 jaar 82%). Vooral Facebook is populair; ongeveer 50% van de (meerderjarige) 

Nijmegenaren is in enige mate actief op dit medium. Op sociale media zijn de jongeren tot 35 

logischerwijs het sterkst vertegenwoordigd; 52% van de sociale media gebruikers is jonger dan 

35.  

 

Er zijn groepen voor wie sociale media een grote rol spelen in de informatievoorziening. Voor 

actieve sociale mediagebruikers met interesse in ontwikkelingen in Nijmegen is Facebook 

belangrijk om op de hoogte te blijven. Desalniettemin zijn de Brug, de Gelderlander en het 

Wijkblad ook voor hen de belangrijkste informatiebronnen. Wanneer wordt gekeken aan welke 

bronnen men de voorkeur geeft (wat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als de bronnen die men 

gebruikt) staat Facebook -boven traditionele bronnen - op nummer één.  

 

Voor jongeren tot 35 jaar is Facebook zelfs, samen met Google, de belangrijkste bron van 

informatie over ontwikkelingen in de stad - hoewel ook de Gelderlander en de Brug nog veel 

worden genoemd. Als het gaat om bronnen waaraan de voorkeur wordt gegeven noemen de 18 

tot 35 jarigen Facebook en de gemeentelijke website het vaakst. 

 

Het gebruik van gemeentelijke apps is nog zeer beperkt. Dat geldt ook voor de lokale nieuwssites 

(uitgezonderd die van de Gelderlander). Van de lokale en regionale televisiezenders wordt 

Omroep Gelderland relatief vaak bekeken, veel meer dan Nijmegen 1 en kanaal 13.  

 

Jongeren (tot 35) zijn de grootste gebruikers van de digitale en sociale media en geven er de 

voorkeur aan om via deze media geïnformeerd te worden. Zij bevinden zich echter nog niet in 

grote getale op de sociale media van de gemeente, waardoor zij via deze kanalen nog niet goed 

kunnen worden bereikt. 

 

Jongeren tot 35 jaar laten een sterke voorkeur voor digitale en sociale media zien; voor hen zijn 

Facebook en Google de belangrijkste manieren om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in 

de stad. Hoewel jongeren een voorkeur hebben voor digitale en sociale media, maken zij niet 

meer gebruik van de sociale media van de gemeente dan Nijmegenaren boven de 35. Het gebruik 

van deze kanalen is sowieso beperkt. Wellicht wijst dit op een beperkte bekendheid van deze 

kanalen, wat ook het bescheiden gebruik door jongeren kan verklaren.  

 

De voorkeur die Nijmegenaren, vooral zij die ouder zijn dan 35, hebben voor traditionele 

media, is ook terug te zien in de vragen die zijn gesteld over digitalisering. De meerderheid 

van de Nijmegenaren verkiest een papieren gemeentegids en papieren gemeentepagina’s (in 

de Brug) boven een digitale variant. Voor alle leeftijden geldt dat papier belangrijk blijft, 

hoewel vaker voor digitalisering wordt gekozen naarmate men jonger is. Het medium zelf 

lijkt ook een rol te spelen in de voorkeur voor digitalisering, aangezien bij de gemeentegids 

de voorkeur voor papier minder sterk is dan bij de gemeentepagina's.  
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Als het gaat om de gemeentegids hebben jongeren tot 35 zelfs een lichte voorkeur voor digitaal. 

Dit verschil tussen de gemeentepagina's en de gemeentegids kan te maken hebben met de manier 

waarop beide media worden gebruikt. De gemeentegids wordt waarschijnlijk gebruikt om actief 

en gericht informatie op te zoeken, wat het opzoeken van de informatiebron op internet een 

kleine (extra) moeite maakt. Gemeentepagina's in de Brug, die wellicht meer worden gebruikt 

voor niet gerichte informatievergaring (doorbladeren en zien wat je tegenkomt), lenen zich er 

daarom minder voor om eerst op internet te moeten worden opgezocht. Het is opvallend dat 

jongeren tot 35 jaar in algemeen kiezen voor digitale en sociale media. Maar wanneer zij gebruik 

maken van traditionele media, geven veel van hen nog altijd de voorkeur aan papieren uitgaven.  
 

Tot slot blijkt uit de antwoorden dat gemeentelijke digitale nieuwsbrieven met gerichte 

informatie voor belangstellenden een goede aanvulling op of deels ook vervanging van de 

traditionele papieren media zouden kunnen zijn.  
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10 Bijlagen  

10.1 Enquête bevolking 

Ontwikkelingen in Nijmegen 

De eerste vragen hebben te maken met de stad Nijmegen.  

 

1) Bent u geïnteresseerd in ontwikkelingen in de stad? (Bijvoorbeeld plannen, projecten, evenementen).  

o Ja, zeer 

o Ja, enigszins 

o Nee, nauwelijks u kunt verder gaan met het kopje ‘Dienstverlening’ (vraag 7) 

o Nee, helemaal niet u kunt verder gaan met het kopje ‘Dienstverlening’(vraag 7) 

 

2) Zijn er onderwerpen waarin u speciaal geïnteresseerd bent? 

U kunt maximaal drie onderwerpen aanvinken.  

o Ja; economische ontwikkelingen 

o Ja; politieke ontwikkelingen 

o Ja; stadsontwikkeling (bijvoorbeeld bouwprojecten en binnenstad) 

o Ja; sport 

o Ja; cultuur 

o Ja; evenementen 

o Ja; anders, namelijk _________________________ 

o Nee, niets in het bijzonder 

 

3) Hoe stelt u zich op de hoogte van ontwikkelingen in de stad? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via de wijkwebsite 

o Via een van de gemeentelijke digitale nieuwsbrieven 

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of het blad voor mijn stadsdeel 

o Via de gemeentegids of folders van de gemeente    

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzendingen of digitaal) 

o Anders, namelijk ____________________________________________ 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan met het kopje

       ‘Dienstverlening’ (vraag 7) 

 

4) Slaagt u er via die manier over het algemeen goed in om u op de hoogte te stellen? 

o Ja, altijd   u kunt verder gaan met vraag 6 

o Meestal wel   u kunt verder gaan met vraag 6 

o Soms wel, soms niet 

o Meestal niet 

o Nee, nooit 
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5) Wat gaat er dan niet goed? 

U kunt meerdere antwoorden aanvinken.   

o Ik kan de informatie niet vinden 

o De informatie die ik vind is onduidelijk 

o De informatie die ik vind is onvolledig 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

6) U heeft hiervoor aangegeven hoe u zich op de hoogte stelt van ontwikkelingen in de stad. Kunt u nu 

aangeven welk middel uw voorkeur heeft om op de hoogte te blijven? Dit kan dus anders zijn dan hoe u 

dat nu doet, maar dat hoeft niet.  

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via de wijkwebsite 

o Via een van de gemeentelijke digitale nieuwsbrieven 

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of het blad voor mijn stadsdeel 

o Via de gemeentegids of folders van de gemeente    

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzendingen of digitaal) 

o Anders, namelijk ____________________________________________ 

 

Dienstverlening  

De volgende vragen gaan over hoe u zich informeert over de dienstverlening van de Gemeente Nijmegen aan de 

inwoners.  

 

7) Hoe vaak gaat u op zoek naar gemeentelijke informatie die u voor uzelf nodig hebt? Het gaat hier 

bijvoorbeeld om dienstverlening, vergunningen, openingstijden of paspoort.  

o Een of meer keer per week 

o Een of meer keer per maand 

o Hooguit een of een paar keer per jaar 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan met het kopje

       ‘De gemeenteraad’ (vraag 12) 

8) Naar wat voor informatie zoekt u dan meestal?  

U kunt maximaal drie antwoorden aanvinken. 

o Kan ik niet zeggen 

o Persoonsdocumenten 

o Belastingen 

o Subsidies 

o Vergunningen 

o Uitkeringen 

o Ondernemen 

o Openbare ruimte 

o Klachten en bezwaren 

o Anders, namelijk______________________________________ 
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9) Als u iets over de dienstverlening door de gemeente wilt weten, waar zoekt u dan meestal? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente, bijvoorbeeld via de digitale balie 

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Ik ga langs bij de Stadswinkel 

o Ik stuur een e-mail aan de gemeente    

o Ik bel de gemeente     

o Ik kijk in de gemeentegids of folder van de gemeente      

o Ik vraag het aan familie, vrienden, buurtgenoten, collega’s of andere bekenden 

o Anders, namelijk___________________________________________________ 

 

10) Slaagt u er via die manier over het algemeen goed in om de informatie te vinden die u zoekt? 

o Ja, altijd  u kunt verder gaan met het kopje ‘De gemeenteraad’ (vraag 12) 

o Meestal wel  u kunt verder gaan met het kopje ‘De gemeenteraad’ (vraag 12) 

o Soms wel, soms niet 

o Meestal niet 

o Nee, nooit 

 

11) Wat gaat er dan niet goed? 

U kunt meerdere antwoorden aanvinken.  

o Ik kan de informatie niet vinden 

o De informatie die ik vind is onduidelijk 

o De informatie die ik vind is onvolledig 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

De gemeenteraad  

In een gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. Deze gemeenteraad, waarin politieke 

partijen zijn vertegenwoordigd, beslist uiteindelijk of bepaalde plannen voor de gemeente doorgaan of niet. De 

vragen in dit blok gaan over waar de Nijmeegse gemeenteraad zich mee bezig houdt en hoe u zich daarover 

informeert.  

 

12) Bent u geïnteresseerd in de Nijmeegse gemeenteraad? Bijvoorbeeld in de vergaderagenda, de 

besluitenlijst, de samenstelling van de raad of de politieke avond.  

o Ja, zeer 

o Ja, enigszins 

o Nee, nauwelijks   u kunt verder gaan met het kopje ‘sociale media’ (vraag 17) 

o Nee, helemaal niet   u kunt verder gaan met het kopje ‘sociale media’ (vraag 17) 
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13) Hoe stelt u zich op de hoogte van wat er zich in de gemeenteraad afspeelt? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via (een abonnement op) de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad 

o Via Google 

o Via Twitter-gemeenteraad (@Raadnijmegen) 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Ik zoek contact met raadsleden 

o Ik zoek contact met de raadsgriffie 

o Ik zoek contact met een politieke partij 

o Ik ga naar de politieke avond 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk________________________________________ 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan bij het kopje

      ‘sociale media’ (vraag 17) 

 

14) Slaagt u er via die manier over het algemeen goed in om u op de hoogte te stellen? 

o Ja, altijd   u kunt verder gaan met vraag 16 

o Meestal wel   u kunt verder gaan met vraag 16 

o Soms wel, soms niet 

o Meestal niet 

o Nee, nooit 

 

15) Wat gaat er dan niet goed? 

U kunt meerdere antwoorden aanvinken.  

o Ik kan de informatie niet vinden 

o De informatie die ik vind is onduidelijk 

o De informatie die ik vind is onvolledig 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

16) U heeft hiervoor aangegeven hoe u zich op de hoogte stelt van wat er zich in de gemeenteraad afspeelt. 

Kunt u nu aangeven welk middel uw voorkeur heeft om op de hoogte te blijven? Dit kan dus anders zijn 

dan hoe u dat nu doet, maar dat hoeft niet.  

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via (een abonnement op) de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad 

o Via Google 

o Via Twitter-gemeenteraad (@Raadnijmegen) 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Ik zoek contact met raadsleden 

o Ik zoek contact met de raadsgriffie 

o Ik zoek contact met een politieke partij 

o Ik ga naar de politieke avond 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk________________________________________ 
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Sociale media 

De volgende vragen gaan over ‘sociale media’. Dat zijn online platformen die worden gebruikt om informatie te 

delen en met andere mensen te communiceren. Voorbeelden hiervan zijn Facebook en Twitter.  

 

17) Eerst een algemene vraag over uw internetgebruik. Hoeveel maakt u gebruik van internet voor het 

opzoeken van informatie?  

o Niet of nauwelijks 

o Regelmatig, maar niet dagelijks 

o Dagelijks 

 

18) Maakt u gebruik van sociale media? 

U kunt meerdere sociale media noemen.  

o Nee 

o Ja, namelijk van_____________________  u kunt verder gaan met vraag 20 

 

19) Bent u van plan om in de komende maanden gebruik te gaan maken van sociale media? 

o Ja   u kunt verder gaan met vraag 24 

o Nee   u kunt verder gaan met het kopje ‘dagelijkse media’ (vraag 25) 

o Weet ik nog niet u kunt verder gaan met het kopje ‘dagelijkse media’ (vraag 25) 

 

20) U heeft zojuist aangegeven van welke sociale media u gebruik maakt. Van enkele bekende sociale media 

willen we graag weten hoe vaak u er gebruik van maakt.  

Kunt u aangeven hoe vaak u op de volgende sociale media kijkt? 

 

 Een of meer 

keer per dag 

Een of meer 

keer per week 

Een of meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer per 

jaar 

Nooit 

Facebook o  o  o  o  o  

Twitter o  o  o  o  o  

YouTube o  o  o  o  o  

LinkedIn o  o  o  o  o  

 

 

 

21) Kunt u aangeven hoe vaak u iets op de volgende sociale media post? 

 

 Een of meer 

keer per dag 

Een of meer 

keer per week 

Een of meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer per 

jaar 

Nooit 

Facebook o  o  o  o  o  

Twitter o  o  o  o  o  

YouTube o  o  o  o  o  

LinkedIn o  o  o  o  o  
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Sociale media en de Gemeente Nijmegen 

Nu volgen enkele vragen over uw gebruik van sociale media in relatie tot de Gemeente Nijmegen.  

 

22) Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende sociale media van de Gemeente Nijmegen gebruikt? 

 Een of meer 

keer per dag 

Een of meer 

keer per week 

Een of meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer per 

jaar 

Nooit 

Facebook gemeente o  o  o  o  o  

Twitter gemeente o  o  o  o  o  

YouTube gemeente o  o  o  o  o  

Twitter 

NaarNijmegen 

o  o  o  o  o  

Twitter 

gemeenteraad/griffie 

o  o  o  o  o  

Facebook stadsdeel o  o  o  o  o  

Twitter stadsdeel o  o  o  o  o  

YouTube stadsdeel o  o  o  o  o  

 

23) Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent? 

 Helemaal 

eens 

Eens Niet 

eens/niet 

oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet ik 

niet 

Ik gebruik sociale 

media om op de hoogte 

te blijven van het laatste 

nieuws over Nijmegen 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

 

o  

 

o  

Ik gebruik sociale 

media om te volgen wat 

er zich in de 

gemeenteraad afspeelt 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Dankzij sociale media 

zou ik makkelijker in 

contact kunnen komen 

met lokale politici 

 

o  

 

o  

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Dankzij sociale media 

zou ik makkelijker in 

contact kunnen komen 

met ambtenaren van de 

gemeente 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

De politiek wordt voor 

mij een stuk 

interessanter dankzij 

politici die bijvoorbeeld 

twitteren 

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  
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24) De gemeente wil de inwoners goed informeren over allerlei zaken. Daarvoor gebruikt zij verschillende 

middelen (zowel papier als digitaal). De gemeente is ook geïnteresseerd in het inzetten van sociale 

media. Kunt u aangeven of u zelf over de volgende onderwerpen geïnformeerd zou willen worden via 

Facebook en Twitter? 

 Via Facebook Via Twitter Via Facebook 

en 

Twitter 

Niet via 

Facebook of 

Twitter 

Vind ik niet 

interessant  

Stadsnieuws o  o  o  o  o  

Woningbouwprojecten, 

herstructurering, 

nieuwbouw 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Wegwerkzaamheden in 

de buurt 

o  o  o  o  o  

Activiteiten voor 

jongeren 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Activiteiten  in de  

stad 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Aankondigingen voor 

bewonersavonden of 

buurtavonden 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Gemeentelijke 

dienstverlening 

o  o  o  o  o  

Ontwikkelingen in de 

stadspolitiek 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

Dagelijkse media 

De volgende vragen gaan over de media die u dagelijks gebruikt. 

 

25) Leest u een krant? 

o Ja, iedere dag 

o Ja, regelmatig 

o Ja, een enkele keer 

o Nee   u kunt verder gaan met vraag 28 

 

26) Is dat een papieren of digitale krant? 

o Papier 

o Digitaal 

o Allebei 

 

27) Welke krant(en) leest u het vaakst? 

U kunt maximaal drie kranten aanvinken.  

o De Gelderlander 

o Het Algemeen Dagblad 

o De NRC 

o De Telegraaf 

o Trouw 

o De Volkskrant 

o Een gratis krant 

o Anders, namelijk______________ 
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28) Als u nieuws digitaal bekijkt, op welke manier doet u dat dan? 

o Niet van toepassing; dat doe ik nooit  u kunt verder gaan met vraag 30 

o Meestal via mijn pc/notebook/laptop 

o Meestal via mijn tablet 

o Meestal via mijn smartphone 

o Dat wisselt 

 

29) Nijmegen kent diverse sites met nieuws over onze stad. Hoe vaak kijkt u de site van: 

 

 Een of 

meer 

keer per 

dag 

Een of 

meer 

keer per 

week 

Een of 

meer keer 

per 

maand 

Hooguit 

een paar 

keer per 

jaar 

Nooit Ken ik 

niet 

www.gelderlander.nl o  o  o  o  o  o  

www.de_brug_nijmegen.nl o  o  o  o  o  o  

www.n1.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegennieuws.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegenonline.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegenleeft.nl o  o  o  o  o  o  

www.nieuwsuitnijmegen.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegendirect.nl o  o  o  o  o  o  

www.kanaal13.nl o  o  o  o  o  o  

 

30) Nijmegen kent diverse regionale en lokale televisiezenders. Hoe vaak kijkt u naar: 

 

 Een of 

meer keer 

per dag 

Een of 

meer keer 

per week 

Een of 

meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer 

per jaar 

Nooit Ken ik 

niet 

Omroep Gelderland o  o  o  o  o  o  

Kanaal 13 o  o  o  o  o  o  

Nijmegen 1 o  o  o  o  o  o  

 

Gemeentelijke apps 

Een app is een programma, veelal voor een smartphone of tablet, dat bepaalde taken kan uitvoeren. Er is een 

aantal apps van en over de Gemeente Nijmegen.  

 

31) Wist u dat? 

o Ja 

o Nee    u kunt verder gaan met het kopje ‘De Brug’ (vraag 34) 

 

32) Gebruikt u dat soort gemeentelijke apps wel eens? 

o Ja, regelmatig 

o Ja, soms 

o Nee    u kunt verder gaan met het kopje ‘De Brug’(vraag 34) 

 

33) Van welke app(s) maakt u gebruik? 

 

___________________________________________________________________ 
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De Brug 

De gemeente vult in het wekelijkse huis-aan-huis blad ‘de Brug’ iedere week een aantal pagina’s met 

gemeentenieuws en bekendmakingen. Daarover gaan de volgende vragen.  

 

34) Wist u dat er in de Brug iedere week een paar gemeentepagina’s zitten? 

o Ja 

o Nee   u kunt verder gaan met het kopje ‘De gemeentegids’ (vraag 38) 

 

35) Leest u die pagina’s? 

o Nee   u kunt verder gaan met het kopje ‘De gemeentegids’ (vraag 38) 

o Ja; een enkele keer 

o Ja; regelmatig 

o Ja; altijd 

 

36) Kunt u aangeven hoe interessant u de informatie in de Brug voor uzelf vindt? 

o Vaak interessant 

o Soms interessant 

o Meestal niet interessant 

o Weet ik niet 

 

37) Het is mogelijk om de gemeentepagina’s niet meer via de Brug, maar alleen nog digitaal aan te reiken, 

bijvoorbeeld via nijmegen.nl. Wat hebt u liever; de gemeentepagina’s op papier in de Brug of de 

gemeentepagina’s in digitale vorm? 

o Liever de gemeentepagina’s op papier in de Brug 

o Liever de gemeentepagina’s in digitale vorm 

o Dat maakt mij niet uit 

 

De gemeentegids 

De Gemeente Nijmegen bezorgt ieder jaar in augustus huis-aan-huis de gemeentegids, een boekje vol informatie 

over wonen en leven in Nijmegen. Bijvoorbeeld over de gemeente, diensten en producten, de gemeenteraad en 

verenigingen.  

 

38) Weet u of er in uw huishouden een gemeentegids aanwezig is? 

o Ja, die is er  

o Nee, die is er niet  u kunt verder gaan met het kopje ‘Uw  wijk’ (vraag 42) 

o Dat weet ik niet   u kunt verder gaan met het kopje ‘Uw wijk’ (vraag 42) 

 

39) Hoe vaak gebruik u deze gemeentegids? 

o Nooit    u kunt verder gaan met het kopje ‘Uw  wijk’(vraag 42) 

o Een of enkele keren per jaar 

o Vaker 

 

De gemeentegids wordt nu huis-aan-huis bezorgd. Een andere manier van verspreiden is digitaal. De gids kan 

dan steeds zo actueel mogelijk zijn én er wordt minder papier verbruikt. 

40) Wat hebt u liever; een gemeentegids op papier of een gemeentegids in digitale vorm? 

o Liever de gemeentegids op papier 

o Liever de gemeentegids in digitale vorm u kunt verder gaan met het kopje ‘Uw wijk’ (vraag 

42) 

o Dat maakt mij niet uit  
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41) Zou u bereid zijn deze papieren gids ergens op een centrale plek op te halen? 

o Ja 

o Nee 

 

Uw wijk 

Tot nu toe ging de enquête over gemeentelijke informatie over de stad als geheel. De volgende vragen gaan over 

uw buurt, uw wijk.  

 

42) Bent u geïnteresseerd in wat er in uw buurt of wijk speelt? Bijvoorbeeld activiteiten, ontwikkelingen, 

plannen.  

o Ja, zeer 

o Ja, enigszins 

o Nee, nauwelijks   u kunt verder gaan met vraag 49 

o Nee, helemaal niet  u kunt verder gaan met vraag 49 

 

43) Zijn er onderwerpen in uw wijk waarin u speciaal geïnteresseerd bent? 

U kunt maximaal drie onderwerpen aanvinken.  

o Ja; planontwikkeling (bijvoorbeeld bouwprojecten) 

o Ja; sport 

o Ja; cultuur 

o Ja; sociale evenementen (bijvoorbeeld een buurtbarbecue) 

o Ja; verkeersmaatregelen 

o Ja; het onderhoud aan het groen en openbare ruimte 

o Ja; anders, namelijk___________________________________ 

o Nee, niets in het bijzonder 

 

44) Hoe vaak gaat u op zoek naar informatie over uw wijk? 

o Een of meer keer per week 

o Een of meer keer per maand 

o Hooguit een of een paar keer per jaar 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan met vraag 49 

 

45) Hoe stelt u zich op de hoogte van wat er in de wijk speelt? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via een wijkwebsite of website voor mijn stadsdeel 

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via een van de digitale nieuwsbrieven van de gemeente     

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of blad voor mijn stadsdeel 

o Via voorlichtings-/inspraakbijeenkomsten 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk_________________________________________ 
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46) Slaagt u er via die manier over het algemeen goed in om u op de hoogte te stellen? 

o Ja, altijd    u kunt verder gaan met vraag 48 

o Meestal wel    u kunt verder gaan met vraag 48 

o Soms wel, soms niet 

o Meestal niet 

o Nee, nooit 

 

47) Wat gaat er dan niet goed? 

o Ik kan de informatie niet vinden 

o De informatie die ik vind is onduidelijk 

o De informatie die ik vind is onvolledig 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

48) U heeft hiervoor aangegeven hoe u zich op de hoogte stelt van wat er in de wijk speelt. Kunt u nu 

aangeven welk middel uw voorkeur heeft om op de hoogte te blijven? Dit kan dus anders zijn dan hoe u 

dat nu doet, maar dat hoeft niet.  

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via een wijkwebsite of website voor mijn stadsdeel 

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via een van de digitale nieuwsbrieven van de gemeente     

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of blad voor mijn stadsdeel 

o Via voorlichtings-/inspraakbijeenkomsten 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

49) Stel dat u in uw wijk of buurt iets wilt aanpakken of ergens aandacht voor wilt, hoe pakt u dat aan? Met 

wie neemt u contact op? 

o Met de wijkraad of een bewonerscomité 

o Met de wijkmanager 

o Met de wethouder wijken 

o Met een lid van de gemeenteraad 

o Ik bel met het algemene nummer van de gemeente 

o Dat doe ik via de wijkwebsite 

o Dat doe ik via de lokale media 

o Anders, namelijk_________________________________ 

o Dat zou ik niet weten 

 

Nu worden enkele vragen gesteld over bladen die zijn bedoeld voor uw wijk of stadsdeel.  

50) Leest u bladen die zijn gericht op uw wijk of stadsdeel? 

o Nee  u kunt verder gaan met het kopje ‘persoonlijke gegevens’ (vraag 52) 

o Ja; een enkele keer 

o Ja; regelmatig 

o Ja; altijd 
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51) Kunt u aangeven hoe interessant u de informatie in het blad voor uw wijk of stadsdeel voor uzelf vindt? 

o Vaak interessant 

o Soms interessant 

o Meestal niet interessant 

o Weet ik niet 

 

Persoonlijke gegevens 

Tot slot volgt een aantal vragen over achtergrondkenmerken. We gebruiken deze informatie om te kijken of de 

onderzoeksuitkomsten voor bepaalde groepen of gebieden anders zijn dan het gemiddelde beeld.  

 

52) Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

53) Wat is uw leeftijd? 

 

______________           

 

54) Wat is uw (zescijferige) postcode? 

 

______________ 

 

55) Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, die u met een diploma heeft afgerond? 

o Geen opleiding 

o Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, LOM, BLO, enzovoorts) 

o Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte 

leerweg 

o Mavo, VMBO theoretische of gemengde leerweg, ULO, MULO 

o Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS 

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL) 

o Propedeuse, kandidaats, bachelor, hoger beroepsonderwijs (HBO) 

o Doctoraal, master, wetenschappelijk onderwijs 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

56) In wat voor huishoudenssamenstelling woont u? 

(Kinderen meetellen als die minimaal de helft van de tijd bij u wonen). 

o Alleenstaand    u kunt verder gaan met vraag 58 

o Alleenstaand met kinderen 

o Samenwonend met echtgenoot/-note of partner  u kunt verder gaan met vraag 58 

o Samenwonend met echtgenoot/-note of partner en kind(eren) 

o Ik woon bij ouders/familie/vrienden/kennissen 

o Ik maak deel uit van een woongroep 

o Anders, namelijk____________________________________ 

 

57) Maken kinderen die nog geen 18 jaar zijn, deel uit van uw huishouden? 

o Ja 

o Nee 
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58) Heeft u betaald werk? 

o Ja 

o Nee 

 

59) Volgt u op dit moment een dagopleiding? 

o Nee 

o Ja; universiteit 

o Ja; HBO 

o Ja; MBO 

o Ja; combinatie werken en leren 

o Ja; anders_________________ 

 

Als u iets in de vragenlijst heeft gemist of iets wilt toevoegen, is daar hier ruimte voor.  

 

60) Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening door en over de Gemeente Nijmegen? 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___ 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek! 
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10.2 Enquête panel en sociale mediagebruikers 

 

Ontwikkelingen in Nijmegen 

De eerste vragen hebben te maken met de stad Nijmegen.  

 

1) Bent u geïnteresseerd in ontwikkelingen in de stad? (Bijvoorbeeld plannen, projecten, evenementen).  

o Ja, zeer 

o Ja, enigszins 

o Nee, nauwelijks u kunt verder gaan met het kopje ‘Dienstverlening’ (vraag 4) 

o Nee, helemaal niet u kunt verder gaan met het kopje ‘Dienstverlening’(vraag 4) 

 

2) Hoe stelt u zich op de hoogte van ontwikkelingen in de stad? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via de wijkwebsite 

o Via een van de gemeentelijke digitale nieuwsbrieven 

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of het blad voor mijn stadsdeel 

o Via de gemeentegids of folders van de gemeente    

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzendingen of digitaal) 

o Anders, namelijk ____________________________________________ 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan met het kopje

      ‘Dienstverlening’ (vraag 4) 

 

3) U heeft hiervoor aangegeven hoe u zich op de hoogte stelt van ontwikkelingen in de stad. Kunt u nu 

aangeven welk middel uw voorkeur heeft om op de hoogte te blijven? Dit kan dus anders zijn dan hoe u 

dat nu doet, maar dat hoeft niet.  

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via de wijkwebsite 

o Via een van de gemeentelijke digitale nieuwbrieven 

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of het blad voor mijn stadsdeel 

o Via de gemeentegids of folders van de gemeente    

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzendingen of digitaal) 

o Anders, namelijk ____________________________________________ 
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Dienstverlening  

De volgende vragen gaan over hoe u zich informeert over de dienstverlening van de Gemeente Nijmegen aan de 

inwoners.  

 

4) Hoe vaak gaat u op zoek naar gemeentelijke informatie die u voor uzelf nodig hebt? Het gaat hier 

bijvoorbeeld om dienstverlening, vergunningen, openingstijden of paspoort.  

o Een of meer keer per week 

o Een of meer keer per maand 

o Hooguit een of een paar keer per jaar 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan met het kopje

      ‘De gemeenteraad’ (vraag 6) 

 

5) Als u iets over de dienstverlening door de gemeente wilt weten, waar zoekt u dan meestal? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente, bijvoorbeeld via de digitale balie 

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Ik ga langs bij de Stadswinkel 

o Ik stuur een e-mail aan de gemeente    

o Ik bel de gemeente     

o Ik kijk in de gemeentegids of folder van de gemeente      

o Ik vraag het aan familie, vrienden, buurtgenoten, collega’s of andere bekenden 

o Anders, namelijk___________________________________________________ 

 

De gemeenteraad  

In een gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. Deze gemeenteraad, waarin politieke 

partijen zijn vertegenwoordigd, beslist uiteindelijk of bepaalde plannen voor de gemeente doorgaan of niet. De 

vragen in dit blok gaan over waar de Nijmeegse gemeenteraad zich mee bezig houdt en hoe u zich daarover 

informeert.  

 

6) Bent u geïnteresseerd in de Nijmeegse gemeenteraad? Bijvoorbeeld in de vergaderagenda, de 

besluitenlijst, de samenstelling van de raad of de politieke avond.  

o Ja, zeer 

o Ja, enigszins 

o Nee, nauwelijks   u kunt verder gaan met het kopje ‘sociale media’ (vraag 9) 

o Nee, helemaal niet   u kunt verder gaan met het kopje ‘sociale media’ (vraag 9) 
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7) Hoe stelt u zich op de hoogte van wat er zich in de gemeenteraad afspeelt? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via (een abonnement op) de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad 

o Via Google 

o Via Twitter-gemeenteraad (@Raadnijmegen) 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Ik zoek contact met raadsleden 

o Ik zoek contact met de raadsgriffie 

o Ik zoek contact met een politieke partij 

o Ik ga naar de politieke avond 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk________________________________________ 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan bij het kopje

      ‘sociale media’ (vraag 9) 

 

8) U heeft hiervoor aangegeven hoe u zich op de hoogte stelt van wat er zich in de gemeenteraad afspeelt. 

Kunt u nu aangeven welk middel uw voorkeur heeft om op de hoogte te blijven? Dit kan dus anders zijn 

dan hoe u dat nu doet, maar dat hoeft niet.  

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via lokale websites (bijvoorbeeld NijmegenNieuws, NijmegenLeeft, NijmegenOnline) 

o Via (een abonnement op) de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad 

o Via Google 

o Via Twitter-gemeenteraad (@Raadnijmegen) 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Ik zoek contact met raadsleden 

o Ik zoek contact met de raadsgriffie 

o Ik zoek contact met een politieke partij 

o Ik ga naar de politieke avond 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk________________________________________ 

 

 

Sociale media 

De volgende vragen gaan over ‘sociale media’. Dat zijn online platformen die worden gebruikt om informatie te 

delen en met andere mensen te communiceren. Voorbeelden hiervan zijn Facebook en Twitter.  

 

9) Eerst een algemene vraag over uw internetgebruik. Hoeveel maakt u gebruik van internet voor het 

opzoeken van informatie?  

o Niet of nauwelijks 

o Regelmatig, maar niet dagelijks 

o Dagelijks 

  



 

Bijlagen - 63 

 

10) Maakt u gebruik van sociale media? 

U kunt meerdere sociale media noemen.  

o Nee 

o Ja, namelijk van_____________________  u kunt verder gaan met vraag 12 

 

11) Bent u van plan om in de komende maanden gebruik te gaan maken van sociale media? 

o Ja   u kunt verder gaan met vraag 20 

o Nee   u kunt verder gaan met het kopje ‘dagelijkse media’ (vraag 21) 

o Weet ik nog niet u kunt verder gaan met het kopje ‘dagelijkse media’ (vraag 21) 

 

12) U heeft zojuist aangegeven van welke sociale media u gebruik maakt. Van enkele bekende sociale media 

willen we graag weten hoe vaak u er gebruik van maakt.  

Kunt u aangeven hoe vaak u op de volgende sociale media kijkt? 

 Een of meer 

keer per dag 

Een of meer 

keer per week 

Een of meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer per 

jaar 

Nooit 

Facebook o  o  o  o  o  

Twitter o  o  o  o  o  

YouTube o  o  o  o  o  

LinkedIn o  o  o  o  o  

 

13) Kunt u aangeven hoe vaak u iets op de volgende sociale media post? 

 Een of meer 

keer per dag 

Een of meer 

keer per week 

Een of meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer per 

jaar 

Nooit 

Facebook o  o  o  o  o  

Twitter o  o  o  o  o  

YouTube o  o  o  o  o  

LinkedIn o  o  o  o  o  

 

Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden als u bij vraag 12 heeft aangegeven dat u nooit op Facebook kijkt.  

 

14) In hoeverre zijn de volgende redenen om Facebook te gebruiken op u van toepassing? 

 Zeer van 

toepassing 

Een beetje van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Nieuwsgaring; het volgen van kranten, 

journalisten, opiniemakers 

o  o  o  

Op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen binnen mijn werk of 

vakgebied 

 

o  

 

o  

 

o  

Op de hoogte blijven van 

televisieprogramma’s, entertainment, 

computerspelletjes 

 

o  

 

o  

 

o  

Contact onderhouden met collega’s o  o  o  

Contact onderhouden met vrienden o  o  o  
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Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden als u bij vraag 12 heeft aangegeven dat u nooit op Twitter kijkt. 

  

15) In hoeverre zijn de volgende redenen om Twitter te gebruiken op u van toepassing? 

 

 Zeer van 

toepassing 

Een beetje van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Nieuwsgaring; het volgen van kranten, 

journalisten, opiniemakers 

o  o  o  

Op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen binnen mijn werk of 

vakgebied 

 

o  

 

o  

 

o  

Op de hoogte blijven van 

televisieprogramma’s, entertainment, 

computerspelletjes 

 

o  

 

o  

 

o  

Contact onderhouden met collega’s o  o  o  

Contact onderhouden met vrienden o  o  o  

 

 

Sociale media en de Gemeente Nijmegen 

Nu volgen enkele vragen over uw gebruik van sociale media in relatie tot de Gemeente Nijmegen.  

 

16) Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende sociale media van de Gemeente Nijmegen gebruikt? 

 

 Een of meer 

keer per dag 

Een of meer 

keer per week 

Een of meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer per 

jaar 

Nooit 

Facebook gemeente o  o  o  o  o  

Twitter gemeente o  o  o  o  o  

YouTube gemeente o  o  o  o  o  

Twitter 

NaarNijmegen 

o  o  o  o  o  

Twitter 

gemeenteraad/griffie 

o  o  o  o  o  

Facebook stadsdeel o  o  o  o  o  

Twitter stadsdeel o  o  o  o  o  

YouTube stadsdeel o  o  o  o  o  
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17) Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de volgende media? 

 

 Tevreden Neutraal Niet tevreden Weet ik niet 

Facebook gemeente o  o  o  o  

Twitter gemeente o  o  o  o  

YouTube gemeente o  o  o  o  

Twitter NaarNijmegen o  o  o  o  

Twitter 

gemeenteraad/griffie 

o  o  o  o  

Facebook stadsdeel o  o  o  o  

Twitter stadsdeel o  o  o  o  

YouTube stadsdeel o  o  o  o  

 

18) Heeft u suggesties voor de inzet van de sociale media van de Gemeente Nijmegen? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

19) Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent? 

 

 Helemaal 

eens 

Eens Niet 

eens/niet 

oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet ik 

niet 

Ik gebruik sociale 

media om op de hoogte 

te blijven van het laatste 

nieuws over Nijmegen 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

 

o  

 

o  

Ik gebruik sociale 

media om te volgen wat 

er zich in de 

gemeenteraad afspeelt 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Dankzij sociale media 

zou ik makkelijker in 

contact kunnen komen 

met lokale politici 

 

o  

 

o  

 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Dankzij sociale media 

zou ik makkelijker in 

contact kunnen komen 

met ambtenaren van de 

gemeente 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

De politiek wordt voor 

mij een stuk 

interessanter dankzij 

politici die bijvoorbeeld 

twitteren 

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  

 

 

o  
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20) De gemeente wil de inwoners goed informeren over allerlei zaken. Daarvoor gebruikt zij verschillende 

middelen (zowel papier als digitaal). De gemeente is ook geïnteresseerd in het inzetten van sociale 

media. Kunt u aangeven of u zelf over de volgende onderwerpen geïnformeerd zou willen worden via 

Facebook en Twitter? 

 

 Via Facebook Via Twitter Via Facebook 

en 

Twitter 

Niet via 

Facebook of 

Twitter 

Vind ik niet 

interessant  

Stadsnieuws o  o  o  o  o  

Woningbouwprojecten, 

herstructurering, 

nieuwbouw 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Wegwerkzaamheden in 

de buurt 

o  o  o  o  o  

Activiteiten voor 

jongeren 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Activiteiten  in de  

stad 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Aankondigingen voor 

bewonersavonden of 

buurtavonden 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Gemeentelijke 

dienstverlening 

o  o  o  o  o  

Ontwikkelingen in de 

stadspolitiek 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

Dagelijkse media 

De volgende vragen gaan over de media die u dagelijks gebruikt. 

 

21) Leest u een krant? 

o Ja, iedere dag 

o Ja, regelmatig 

o Ja, een enkele keer 

o Nee   u kunt verder gaan met vraag 24 

 

22) Is dat een papieren of digitale krant? 

o Papier 

o Digitaal 

o Allebei 
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23) Welke krant(en) leest u het vaakst? 

U kunt maximaal drie kranten aanvinken.  

o De Gelderlander 

o Het Algemeen Dagblad 

o De NRC 

o De Telegraaf 

o Trouw 

o De Volkskrant 

o Een gratis krant 

o Anders, namelijk______________ 

 

24) Als u nieuws digitaal bekijkt, op welke manier doet u dat dan? 

o Niet van toepassing; dat doe ik nooit  u kunt verder gaan met vraag 26 

o Meestal via mijn pc/notebook/laptop 

o Meestal via mijn tablet 

o Meestal via mijn smartphone 

o Dat wisselt 

 

25) Nijmegen kent diverse sites met nieuws over onze stad. Hoe vaak kijkt u de site van: 

 

 Een of 

meer 

keer per 

dag 

Een of 

meer 

keer per 

week 

Een of 

meer keer 

per 

maand 

Hooguit 

een paar 

keer per 

jaar 

Nooit Ken ik 

niet 

www.gelderlander.nl o  o  o  o  o  o  

www.de_brug_nijmegen.nl o  o  o  o  o  o  

www.n1.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegennieuws.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegenonline.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegenleeft.nl o  o  o  o  o  o  

www.nieuwsuitnijmegen.nl o  o  o  o  o  o  

www.nijmegendirect.nl o  o  o  o  o  o  

www.kanaal13.nl o  o  o  o  o  o  

 

26) Nijmegen kent diverse regionale en lokale televisiezenders. Hoe vaak kijkt u naar: 

 

 Een of 

meer keer 

per dag 

Een of 

meer keer 

per week 

Een of 

meer 

keer per 

maand 

Hooguit een 

paar keer 

per jaar 

Nooit Ken ik 

niet 

Omroep Gelderland o  o  o  o  o  o  

Kanaal 13 o  o  o  o  o  o  

Nijmegen 1 o  o  o  o  o  o  
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Gemeentelijke apps 

Een app is een programma, veelal voor een smartphone of tablet, dat bepaalde taken kan uitvoeren. Er is een 

aantal apps van en over de Gemeente Nijmegen.  

 

27) Wist u dat? 

o Ja 

o Nee    u kunt verder gaan met het kopje ‘De Brug’ (vraag 30) 

 

28) Gebruikt u dat soort gemeentelijke apps wel eens? 

o Ja, regelmatig 

o Ja, soms 

o Nee    u kunt verder gaan met het kopje ‘De Brug’(vraag 30) 

 

29) Van welke app(s) maakt u gebruik? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Uw wijk 

Tot nu toe ging de enquête over gemeentelijke informatie over de stad als geheel. De volgende vragen gaan over 

uw buurt, uw wijk.  

 

30) Bent u geïnteresseerd in wat er in uw buurt of wijk speelt? Bijvoorbeeld activiteiten, ontwikkelingen, 

plannen.  

o Ja, zeer 

o Ja, enigszins 

o Nee, nauwelijks   u kunt verder gaan met vraag 37 

o Nee, helemaal niet  u kunt verder gaan met vraag 37 

 

31) Zijn er onderwerpen in uw wijk waarin u speciaal geïnteresseerd bent? 

U kunt maximaal drie onderwerpen aanvinken.  

o Ja; planontwikkeling (bijvoorbeeld bouwprojecten) 

o Ja; sport 

o Ja; cultuur 

o Ja; sociale evenementen (bijvoorbeeld een buurtbarbecue) 

o Ja; verkeersmaatregelen 

o Ja; het onderhoud aan het groen en openbare ruimte 

o Ja; anders, namelijk___________________________________ 

o Nee, niets in het bijzonder 

 

32) Hoe vaak gaat u op zoek naar informatie over uw wijk? 

o Een of meer keer per week 

o Een of meer keer per maand 

o Hooguit een of een paar keer per jaar 

o Ik zoek nooit naar dergelijke informatie   u kunt verder gaan met vraag 37 
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33) Hoe stelt u zich op de hoogte van wat er in de wijk speelt? 

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via een wijkwebsite of website voor mijn stadsdeel 

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via een van de digitale nieuwsbrieven van de gemeente     

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of blad voor mijn stadsdeel 

o Via voorlichtings-/inspraakbijeenkomsten 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

34) Slaagt u er via die manier over het algemeen goed in om u op de hoogte te stellen? 

o Ja, altijd    u kunt verder gaan met vraag 36 

o Meestal wel    u kunt verder gaan met vraag 36 

o Soms wel, soms niet 

o Meestal niet 

o Nee, nooit 

 

35) Wat gaat er dan niet goed? 

o Ik kan de informatie niet vinden 

o De informatie die ik vind is onduidelijk 

o De informatie die ik vind is onvolledig 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

36) U heeft hiervoor aangegeven hoe u zich op de hoogte stelt van wat er in de wijk speelt. Kunt u nu 

aangeven welk middel uw voorkeur heeft om op de hoogte te blijven? Dit kan dus anders zijn dan hoe u 

dat nu doet, maar dat hoeft niet.  

U kunt maximaal drie bronnen aanvinken die voor u het meest belangrijk zijn.  

o Via een wijkwebsite of website voor mijn stadsdeel 

o Via de site van de gemeente (nijmegen.nl) 

o Via een van de digitale nieuwsbrieven van de gemeente     

o Via Google 

o Via Facebook 

o Via Twitter 

o Via de Gelderlander (papier of digitaal) 

o Via de Brug (papier of digitaal) 

o Via het wijkblad of blad voor mijn stadsdeel 

o Via voorlichtings-/inspraakbijeenkomsten 

o Via lokale of regionale televisiezenders (uitzending of digitaal) 

o Anders, namelijk_________________________________________ 
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37) Stel dat u in uw wijk of buurt iets wilt aanpakken of ergens aandacht voor wilt, hoe pakt u dat aan? Met 

wie neemt u contact op? 

o Met de wijkraad of een bewonerscomité 

o Met de wijkmanager 

o Met de wethouder wijken 

o Met een lid van de gemeenteraad 

o Ik bel met het algemene nummer van de gemeente 

o Dat doe ik via de wijkwebsite 

o Dat doe ik via de lokale media 

o Anders, namelijk_________________________________ 

o Dat zou ik niet weten 

 

Nu worden enkele vragen gesteld over bladen die zijn bedoeld voor uw wijk of stadsdeel.  

38) Leest u bladen die zijn gericht op uw wijk of stadsdeel? 

o Nee  u kunt verder gaan met het kopje ‘persoonlijke gegevens’ (vraag 40) 

o Ja; een enkele keer 

o Ja; regelmatig 

o Ja; altijd 

 

39) Kunt u aangeven hoe interessant u de informatie in het blad voor uw wijk of stadsdeel voor uzelf vindt? 

o Vaak interessant 

o Soms interessant 

o Meestal niet interessant 

o Weet ik niet 

 

Persoonlijke gegevens 

Tot slot volgt een aantal vragen over achtergrondkenmerken. We gebruiken deze informatie om te kijken of de 

onderzoeksuitkomsten voor bepaalde groepen of gebieden anders zijn dan het gemiddelde beeld.  

 

40) Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

41) Wat is uw leeftijd? 

 

______________           

 

42) Wat is uw (zescijferige) postcode? 

 

______________ 
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43) Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, die u met een diploma heeft afgerond? 

o Geen opleiding 

o Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, LOM, BLO, enzovoorts) 

o Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte 

leerweg 

o Mavo, VMBO theoretische of gemengde leerweg, ULO, MULO 

o Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS 

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL) 

o Propedeuse, kandidaats, bachelor, hoger beroepsonderwijs (HBO) 

o Doctoraal, master, wetenschappelijk onderwijs 

o Anders, namelijk_________________________________________ 

 

44) In wat voor huishoudenssamenstelling woont u? 

(Kinderen meetellen als die minimaal de helft van de tijd bij u wonen). 

o Alleenstaand    u kunt verder gaan met vraag 46 

o Alleenstaand met kinderen 

o Samenwonend met echtgenoot/-note of partner  u kunt verder gaan met vraag 46 

o Samenwonend met echtgenoot/-note of partner en kind(eren) 

o Ik woon bij ouders/familie/vrienden/kennissen 

o Ik maak deel uit van een woongroep 

o Anders, namelijk____________________________________ 

 

45) Maken kinderen die nog geen 18 jaar zijn, deel uit van uw huishouden? 

o Ja 

o Nee 

 

46) Heeft u betaald werk? 

o Ja 

o Nee 

 

47) Volgt u op dit moment een dagopleiding? 

o Nee 

o Ja; universiteit 

o Ja; HBO 

o Ja; MBO 

o Ja; combinatie werken en leren 

o Ja; anders_________________ 

 

Als u iets in de vragenlijst heeft gemist of iets wilt toevoegen, is daar hier ruimte voor.  

 

48) Heeft u nog opmerkingen over de informatievoorziening door en over de Gemeente Nijmegen? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek! 
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