Publieke raadpleging onder de inwoners van Boxtel over het
gemeentenieuws.

2 april 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak lees je de berichten op de gemeentepagina in het Brabants Centrum?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Nooit, ik heb geen abonnement op het Brabants Centrum".
Op vraag "2 Welke gemeenteberichten vind je interessant?" antwoordt 70% van de respondenten:
"Actualiteiten vanuit de gemeente".
Op stelling "3 “Het gemeentenieuws moet (ook) geplaatst worden in een gratis huis-aan-huisblad”"
antwoordt in totaal 83% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiBoxtel, waarbij 230 deelnemers zijn geraadpleegd.

3

1. Resultaten
Gemeentenieuws
De gemeente Boxtel publiceert wekelijks de gemeenteberichten in het Brabants Centrum.

1 Hoe vaak lees je de berichten op de gemeentepagina in het
Brabants Centrum?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=202)

Nooit, ik lees de
berichten van de
gemeente op
www.boxtel.nl

4%

1%

1%

Weet niet

7%

Nooit, ik heb geen
abonnement op het
Brabants Centrum

Maandelijks

Meerdere keren per
maand

2%

Een enkele keer per
jaar

9%

Anders

41%

39%

Iedere week

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Op vraag "1 Hoe vaak lees je de berichten op de gemeentepagina in het Brabants Centrum?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Nooit, ik heb geen abonnement op het Brabants Centrum".

Anders, namelijk:
•
•
•

Digitaal in Meewerkend Boxtel voor al de college besluiten hebben mijn interesse
Lees er een paar dingen van
Via de site

Toelichting
•

•
•

Gemeente berichten horen voor een ieder vrij toegankelijk te zijn en niet via een
abonnemenstkrant. Met de vermeldingen in een bijv een gratis huis an huisblad
bereik je meer mensen. (neem een voorbeeld aan bij de gemeente Haaren die
elek week 2 paginas heeft in de het huis aan hyisblad de Meijerij. Het aantal
inwoners van de gemeente die via een gratis te verkrijgen huis aan huisblad
worden bereikt is een veelvoud van de beperkte groep lezer van het BC
Heb geen toelichting
Ik scan ze even
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2 Welke gemeenteberichten vind je interessant?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=201)
70%

69%
54%

2%

Ik vind gemeenteberichten
niet interessant

7%

Weet niet

4%

Andere berichten

Overzicht met de
vergunningen,
bestemmingsplannen en
meldingen

Evenementen in de
gemeente

Adviezen vanuit de
gemeente

Onderwerpen voor de
commissie- en
raadsvergaderingen

31%

26%

Actualiteiten vanuit de
gemeente

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Op vraag "2 Welke gemeenteberichten vind je interessant?" antwoordt 70% van de respondenten:
"Actualiteiten vanuit de gemeente".

Andere berichten, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles van de gemeente
Digitaal in Meewerkend Boxtel en met name de collegebesluiten
Economisch nieuws over bedrijven
Openingstijden milieustraat
Sport
Sportberichten, Politiek
Via faceboek
Zeer divers

Toelichting
•
•
•
•

Aangezien ik geen brabants centrum heb, heb ik deze nog nooit gezien, dus geen idee hoe
deze berichten er uit zien.
Geen toelichting
Wel belangrijk om te weten waar nu weer parkeerplekken verdwijnen of er een straat geknipt
wordt.
Ze zullen waarschijnlijk ook online te vinden zijn, maar ik ga er niet actief naar op zoek.
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Op dit moment wordt het gemeentenieuws gepubliceerd in Brabants Centrum, een krant
waar de inwoners van Boxtel een abonnement op moeten hebben of los kunnen kopen tegen
betaling.

3 “Het gemeentenieuws moet (ook) geplaatst worden in een
gratis huis-aan-huisblad”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=201)

60%
51%
50%
40%
32%
30%
20%
10%
10%

6%
1%

0%

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling "3 “Het gemeentenieuws moet (ook) geplaatst worden in een gratis huis-aan-huisblad”"
antwoordt in totaal 83% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
mee
eens

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mee
eens

•
•

Dan ontvangt iedereen het en kan iedereen het lezen. Nu alleen diegenen die het
kunnen betalen. Elitair.
Gemeentenieuws moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet alleen voor mensen
die een krant kunnen en/of willen betalen.
Gemeentenieuws wordt dan voor een grotere groep inzichtelijk
In de mooi boxtel krant
Is voor iedereen v toepassing!
Niet iedereen kan eenabbonement
Toelichting gelijk aan vraag 5,
Wanneer het gemeente nieuws ook ik de gratis huis aan huis bladen wordt
gepubliceerd heeft iedereen een gelijke kans om de berichten wel al dan niet te
lezen. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom men geen betaald abonnement
kan of wil afsluiten, dit heeft dan ook direct tot gevolg dat deze groep de
publicaties niet kan lezen
Wil je alle inwoners bereiken, zal je dit wel moeten, Nu bereik je maar een klein
gedeelte van boxtel.
Graag in de MooiBoxtelkrant. Wordt goed verspreid en veel gelezen!
Ik vind persoonlijk dat de onderlinge concurrentie tussen de bladen ( indien dit is
??? ) een slechte zaak. Ik lees alle artikelen die mij interesse hebben.
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Mee
oneens

•
•

•

Dit is wel heel vreemde vraag. Zet er dan ook bij wat de meer/minder kosten voor
de gemeente zal zijn.
Ik wil niet dat het Brabants Centrum verdwijnt. De kans daarop is reëel als de
inkomsten van de gemeenteberichten verdwijnt. Dan wordt het een
advertentiekrant en een duplicaat van Mooi Boxtel. Ik vindt so wie so dat Mooi
Boxtel en het Brabants Centrum samen moeten. Maar dat zal wel weer een aantal
ego's kwetsen.
Niet in huis-aan-huis bladen (als je een nee/nee stick hebt, zoals ik, lees je die niet).
Ik zou kiezen voor een Facebook / Instagram pagina, dan zie ik die berichten in mijn
Newsfeed.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBoxtel
Gemeentenieuws
21 maart 2019 tot 01 april 2019
230
6,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
3
2 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,4%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,4%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1. Methodiek
o
o
o

In overleg met DeMooiBoxtelKrant zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 21 maart 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 28 maart 2019.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMooiBoxtel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
TipMooiBoxtel.nl en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Boxtel vergroten.
Via het panel TipMooiBoxtel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Boxtel hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipmooiboxtel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMooiBoxtel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor raadplegingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipMooiBoxtel.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

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

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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