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Samenvatting 
 
Inleiding 
In 2020 en 2021 heeft de gemeente Hof van Twente onderzoek laten uitvoeren naar het 
gebruik van de communicatiekanalen van de gemeente Hof van Twente. Dit onderzoek 
is uitgevoerd onder de burgers van deze gemeente door Emcuview Solutions. Het 
onderzoek richtte zich met name op het gebruik van de verschillende 
communicatiekanalen en de voorkeuren en verwachtingen van de inwoners met 
betrekking tot berichtgeving vanuit de gemeente Hof van Twente.     
Via een kwalitatief onderzoek zijn gesprekken gevoerd met diverse groepen inwoners 
uit verschillende leeftijdsgroepen en afkomstig uit verschillende kernen in de Hof van 
Twente. Hierbij is ook gekeken naar de website van de gemeente. Dit onderzoek leverde 
enkele bevindingen op die direct zijn gebruikt om verbeteringen door te voeren in de 
website, en andere bevindingen zijn meegenomen in een vragenlijst die vanaf mei 2021 
is uitgezet onder de inwoners middels een online enquête. 
Er hebben 487 inwoners deelgenomen aan dit online onderzoek. De resultaten zijn 
representatief voor de gemeente Hof van Twente.  
 
Het onderzoek werd echter wel geremd door de corona-maatregelen en de ICT-hack. 
Deelname aan de vragenlijst is vervolgens vanuit meerdere kanten aangemoedigd. Er is 
een schriftelijke uitnodiging uitgedaan naar 1.000 huishoudens in Hof van Twente. Dit 
heeft gezorgd voor extra aandacht en extra response. Ook de uitnodiging via Facebook 
resulteerde in deelname. Facebook scoorde vooral goed onder de jongere leeftijdsgroep 
(18-45 jaar), terwijl de berichten vanuit de gemeente en de IkPraatMee-groep goed 
scoorden bij oudste groep (66 jaar en ouder). Vrouwen werden meer aangespoord via 
Facebook dan mannen.  
 
Resultaten 
Overall kan worden geconcludeerd dat de jongere inwoners van de Hof van Twente de 
voorkeur geven aan digitale nieuwbronnen, terwijl de oudere inwoners vooral de niet-
digitale bronnen gebruiken. 
 
Het wekelijks gebruik van de social media kanalen WhatsApp, Facebook en Youtube 
scoort het hoogst in de resultaten. Jongeren hebben een hoog gebruik van WhatsApp, 
Facebook en Instagram. De 66 jaar en ouder groep scoort online hoog op wekelijks 
gebruik van WhatsApp. Vrouwen scoren hoger op social media gebruik in vergelijking 
met mannen. Mannen scoren hoger op de meer zakelijke sociale netwerken zoals 
Twitter en LinkedIn. 
 
Inwoners maken vooral gebruik van de online nieuwsbronnen Tubantia.nl en RTV-
oost.nl. Lokale nieuwssites scoren hoog binnen de kernen. Goorsnieuws wordt wekelijks 
door 77% van de Gorenaars gezien, Maarkelsnieuws door 78% door de Markeloërs en 
NieuwsuitDelden door 61% van de Deldenaren. 
 
Van de niet-digitale nieuwsbronnen worden de landelijke radio, het Hofweekblad en 
Tubantia worden veelvuldig gebruikt. Hoe ouder, hoe meer niet-digitale nieuwsbronnen 
worden geraadpleegd. Het Hofweekblad wordt door 87% wekelijks gebruikt. 
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Inwoners geven aan het algemene nieuws van Hof van Twente vooral te zoeken in het 
Hofweekblad, gevolgd door het Hofnieuws in Tubantia en de lokale nieuwssites. De 
jongste groep zoekt veel meer informatie op Facebook dan de oudere groep, die veel 
meer info haalt uit het Hofweekblad en Tubantia. Inwoners uit Goor en Markelo halen 
beduidend meer info uit het lokale nieuws dan de inwoners uit Delden. Delden scoort 
daarentegen weer hoger met het Hofweekblad. Vrouwen halen meer info uit Facebook 
dan mannen. 
 
Inwoners hebben voorkeur voor nieuws via het Hofweekblad. Daarnaast zijn de lokale 
nieuwssites en het Hof van Twente nieuws in Tubantia populair. De oudste groep heeft 
voorkeur voor het Hofweekblad en Tubantia en de jongere groepen scoren hoog op 
lokale nieuwssites, Facebook en www.hofvantwente.nl.  
 
Gemeentenieuws (besluiten gemeenteraad/afspraken/veranderingen) wil men graag 
per mail ontvangen. 73% van de deelnemers aan het onderzoek is hier positief over, en 
dan met name over de korte berichtgeving. 
Aanvragen voor bouwvergunningen, vergunningen, wijzigingen van 
bestemmingsplannen en info over afval & milieu verwacht men in het Hofweekblad, 
www.hofvantwente.nl en via brief/email. Aanslagen voor belastingen en 
werkzaamheden in eigen straat of wijk wil men graag per brief of mail zien. Daarnaast 
worden Hofweekblad, een nieuwsbrief vanuit de gemeente en ook de Apps die een 
seintje geven als suggestie genoemd. 
Nadere analyse van de verschillende soorten aanvragen en meldingen laten duidelijke 
verschillen naar leeftijd zien. Hoe ouder, hoe meer men in het Hofweekblad wil zien. De 
jongere leeftijden zoeken veel meer zelf naar informatie op de gemeentewebsite, willen 
geïnformeerd per brief/email of willen een seintje van een App. Opvallend is dat 
wanneer het om de wijk of straat gaat dat de jongste groep dan juist wel meer een 
brief/email wil ontvangen dan de oudere groep. De oudere groep wil deze info vooral 
lezen in het Hofweekblad of in een nieuwsbrief. 
 
MijnOverheid wordt door 75% van de inwoners gebruikt en is bekend bij 85%. 
MijngemeenteHofvanTwente wordt nog maar door 17% gebruikt en is bij 33% bekend. 
De applicatie is bekender bij de groep 66 jaar en ouder. 
 
Er is getoetst of inwoners positief zijn over een digitale nieuwsbrief vanuit de gemeente, 
met als suggestie doorklikbare opties die afhankelijk zijn van de persoonlijke interesses. 
67% van de deelnemers is positief, en dat percentage loopt op tot 83% als ook de 
inwoners worden meegenomen die de optie ‘misschien’ hebben gekozen in het 
onderzoek. 
Ook is er gepolst naar het gebruik van een gemeente-App. Van de deelnemers staat 50% 
hier enthousiast tegenover en 23 % zou het misschien gebruiken. 
 
Op het gebruik van filmpjes in communicatie wordt wisselend gereageerd. Het is 
afhankelijk van het onderwerp, of men heeft een voorkeur voor tekst. Weer anderen 
zouden graag een combinatie van film met tekst willen zien. Er zijn ook deelnemers die 
film niet interessant vindt. Vooral de jongste groep is enthousiaster over het gebruik van 
film. De oudste groep geeft de voorkeur aan geschreven tekst. 

http://www.hofvantwente.nl/
http://www.hofvantwente.nl/
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Als er voor film wordt gekozen moet deze voldoen aan de criteria een duidelijk 
onderwerp, kort, bondig, duidelijk, krachtig, zakelijk en professioneel. 
 
Bij de vraag naar contact met de gemeente geeft 60% van de deelnemers aan het 
afgelopen jaar contact te hebben gehad.  
 
Er is ook gevraagd hoe inwoners contact zouden opnemen met de gemeente in bepaalde 
gevallen. Bij een kapotte straatlantaarn worden WhatsApp, email, de gemeente website 
en telefonisch contact genoemd. In de leeftijd 18-45 jaar wordt de website en WhatsApp 
veel vaker genoemd. De oudere groep heeft voorkeur voor telefonisch contact. Ouderen 
sturen relatief vaker een email of zoekt telefonisch contact. 
 
Bij vragen over de zorg gaat de voorkeur uit naar telefonisch contact. Daarop volgend 
worden email of informatie aanvragen via de gemeentewebsite genoemd. Ouderen 
sturen in verhouding vaker een email dan de jongere leeftijdsgroepen. 
Bij het informeren naar een bouwvergunning gaat de voorkeur uit naar telefonisch 
contact. Daarna volgen de website of een email. De jongste groep raadpleegt vaker de 
gemeentewebsite en maakt ook relatief vaker gebruik van de App. 
 
Over de aanspreekvoorkeur zijn de inwoners erg verdeeld. De voorkeur voor de 
aanspreekvorm ‘u’ en ‘jij’ is gelijk verdeeld. Bij de oudste groep pleit 45% voor ‘u’ terwijl 
dat percentage bij de jongste groep maar op 16% ligt. De jongste groep geeft 54% aan 
voor ‘jij’ te kiezen terwijl de oudste groep hier maar in 14% van de gevallen voor kiest. 
Ruim een derde van alle inwoners geeft aan geen voorkeur te hebben om met ‘u’ of ‘jij’ te 
worden aangesproken. 
 
Bij uitvraag over participatie als inwoner bij zaken waar de gemeente mee bezig is, blijkt 
men vooral te kiezen voor ‘geïnformeerd worden’, daarna volgt de keuze ‘geraadpleegd 
worden’. De leeftijdsgroep 18-45 jaar heeft minder behoefte om te participeren. Ze 
willen wel vaker dan andere groepen advies geven. Deze groep wil veel minder worden 
geraadpleegd. 
Bij het bepalen van beleid wil vooral de groep 45-65 jaar relatief vaker worden 
geraadpleegd. Een groot deel van de oudere deelnemers wil niet participeren. 
Bij het uitwerken van ideeën voor de eigen wijk wil de groep 45-65 jaar het vaakst 
geraadpleegd worden. De jongste groepen willen vaker advies geven en meebeslissen. 
Hoe ouder, des te meer men geïnformeerd wil worden. 
 
De bevindingen van het onderzoek door Emcuview Solutions geven aanknopingspunten 
om de communicatie met de inwoners nog beter en efficiënter in te richten. Er is 
duidelijk behoefte aan een nieuwsbrief waarin zaken beknopt worden behandeld. Ten 
aanzien van het participeren in zaken waar de gemeente mee bezig is, blijkt er vooral 
behoefte aan vroegtijdige informatie te zijn. Ook zijn er opmerkingen geplaatst over het 
niet goed opvolgen van vragen en het matig op de hoogte houden van bepaalde zaken. 
Alles lijkt terug te voeren tot het goed inrichten van de informatievoorziening en er 
moet goed worden ingespeeld op de verwachtingen van inwoners. Daarnaast is het 
belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners niet moet worden geschaad. 
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Aanleiding: 
 
De gemeente Hof van Twente zet verschillende soorten communicatiemiddelen in om de 
inwoners te bereiken. Maar wordt de informatie op de juiste manier aangeboden en hoe 
wordt de manier van communiceren vanuit de gemeente ervaren? 
 
Het aantal mogelijkheden om mensen te bereiken is de laatste jaren fors toegenomen. 
Inwoners willen soms actief worden geïnformeerd terwijl andere onderwerpen zich 
juist weer lenen om zelf op te zoeken. 
 
Om de informatie vanuit de gemeente zo goed mogelijk bij de doelgroep aan te laten 
sluiten is het belangrijk om te weten welke media de inwoners zoal gebruiken. Ook 
willen we weten waar de inwoners de diverse soorten informatie het liefst wil 
ontvangen. 
 
Er waren drie uitgangspunten voor het onderzoek: 

• De website van de gemeente 
• De digitale dienstverlening en communicatie 
• Het mediagedrag en de wensen van de inwoners van Hof van Twente 

 
Het actuele inzicht geeft duidelijk weer op welke kanalen de inwoners te vinden zijn en 
welke online en offline kanalen ze vinden passen bij de verschillende gemeente-
onderwerpen. 

Over het onderzoek: 
 
In 2020 is een start gemaakt om de communicatie van de gemeente naar de inwoners 
nader te bekijken. Hiervoor zijn kwalitatieve groepssessies gehouden. De uitkomsten uit 
dat onderzoek zijn als input meegenomen in de vragenlijst die eind mei door de 
inwoners ingevuld kon worden. Deze bevindingen zijn in een separaat rapport 
aangeleverd. 
 
Het onderzoek is zo opgezet dat het in alle mogelijke mediabronnen zichtbaar zou zijn, 
zodat iedere inwoner de kans had om deze in te vullen. Door de corona-maatregelen was 
het fysiek en schriftelijk afnemen niet mogelijk. Evenzo het verspreiden of afnemen van 
vragenlijsten onder bezoekers van het gemeentehuis of evenementen. Ook de digitale 
hack in november 2020 zorgde voor vertraging. De mogelijkheid om een vragenlijst 
schriftelijk in te vullen is wel geboden. Als extra impuls zijn er 1.000 huishoudens in Hof 
van Twente aangeschreven met de oproep om deel te nemen aan het onderzoek. 
Hierdoor werd er extra aandacht voor het onderzoek gevraagd en men kon direct hun 
mening geven. De Ikpraatmee groep is ook aangeschreven en maakt een relatief klein 
deel van de totale steekproef uit waardoor deze niet als aparte groep zal worden 
geanalyseerd. Er was immers ook een grote kans dat deze mensen vanuit een andere 
bron zouden deelnemen aan het onderzoek. 
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De rapportage geeft de antwoorden weer, gebaseerd op de inwoners van Hof van 
Twente. Ook zijn er analyses gemaakt die inzicht geven in bepaalde groepen. Hierdoor 
kan een goed beeld worden gegeven naar onder andere de leeftijdsklasse en sekse.  
 
De rapportage zal hoofdzakelijk voorzien zijn van tabellen en relevante uitsplitsingen 
naar geslacht, leeftijdsklasse, en waar mogelijk indicatieve inzichten in enkele kernen. 
 

Response en betrouwbaarheid 
In totaal zijn ruim 487 vragenlijsten ingevuld waarvan 421 inclusief achtergrondvragen. 
De foutmarge bedraagt 5% bij een betrouwbaarheid van 95%. De antwoorden zijn 
hiermee representatief voor de gemeente Hof van Twente. Dit hebben we onder andere 
getoetst aan de verdeling van de steekproef aan de daadwerkelijke verhouding 
inwoners in de kernen in de gemeente Hof van Twente. 
 

 
Grafiek 1: Response-verhouding (n=421). 

 
Er is geen deelname van inwoners onder de 18 jaar. Er is gekeken naar de verhouding 
tussen de groepen 18 t/m 64 jaar en 65 jaar en ouder. Deze verhouding ligt dicht bij 
elkaar zodat we deze als representatief kunnen beschouwen voor de gemeente.  
 

 
Grafiek 2: Response naar leeftijd (n=421). 
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Uiteraard zijn de uitkomsten van enkele leeftijdsgroepen en de verschillen tussen 
mannen en vrouwen nader geanalyseerd.  
 
Qua kern kan er voor Markelo, Goor en Delden een verdieping worden weergegeven met 
een beperkte foutmarge. In de communicatie naar buiten zal de voorkeur uitgaan van 
een gemeentelijke verspreiding en niet per kern. Voor de kern-specifieke communicatie-
uitingen kan hier uiteraard wel rekening mee worden gehouden. 
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Inzichten en resultaten: 
 
Hieronder volgen de antwoorden en inzichten op basis van de gestelde vragen. In de 
meeste gevallen zal een tabel of grafiek worden weergegeven. Indien relevant zal een 
uitsplitsing in tabel of grafiek worden weergegeven. 
Er zal een beknopte conclusie van de bevinding worden gegeven. In de bijlagen zullen de 
overige tabellen en uitgebreidere antwoorden worden weergegeven. 
In de vragenlijst is ook gevraagd naar toelichting op enkele onderwerpen. Deze worden 
in beknopte vorm getoond in de resultaten en voor de volledigheid zullen deze 
antwoorden in de bijlage worden opgenomen. De vragenlijst is ook in de bijlage 
weergegeven. 
 

Herkomst respondenten 
 
Vraag 1 - Deelname vanuit: 
 
20% van de respondenten geeft aan de vragenlijst te hebben ingevuld na een 
schriftelijke uitnodiging door de gemeente. Ikpraatmee 19%, Facebook 18%, bericht 
vanuit de gemeente 15% en de lokale nieuwssites zijn in 11% van de gevallen de 
aanjager geweest. Hiermee is al ruim 80% verklaard. Het versturen van de brieven heeft 
zeker een positieve bijdrage geleverd. 
 

Op welke manier bent u bij deze enquête terechtgekomen? % 

Schriftelijke uitnodiging van de gemeente 20% 

Bericht vanuit Ikpraatmee 19% 

Facebook 18% 

Bericht vanuit de gemeente 15% 

Lokale nieuwssites 11% 

Anders 7% 

Hofweekblad 3% 

Lokale krant/tv 2% 

Via familie, vrienden of kennissen 1% 

www.hofvantwente.nl 1% 

Twitter 1% 

Instagram 1% 
Tabel 1: Verdeling van de deelname vanuit - antwoorden (n=421). 

 
  

http://www.hofvantwente.nl/
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Tabel 2a: Verdeling van de deelname vanuit - antwoorden (n=421). 

Aanvullend: 
- De analyse (tabel 1a) laat duidelijk zien dat de jongere leeftijdsklasse meer 

bereikt is door Facebook en de lokale nieuwssites. De oudere leeftijdsklasse werd 
meer aangespoord door de berichten vanuit Ikpraatmee, de gemeente en door de 
schriftelijke uitnodiging. 

- Vrouwen zijn duidelijk meer bereikt via Facebook. 
- Markelo was vatbaarder voor de schriftelijk uitnodiging en de lokale nieuwssites. 

De inwoners van Goor reageerden meer vanuit de oproep via Facebook. Ook 
Delden had een hoge deelname vanuit de schriftelijke uitnodiging. 
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www.hofvantwente.nl 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 0%

Hofweekblad 2% 4% 5% 0% 4% 9% 4% 3%

Facebook 37% 13% 8% 25% 17% 7% 10% 27%

Twitter 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%

Instagram 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Lokale nieuwssites 13% 11% 6% 8% 21% 5% 11% 7%

Lokale krant/tv 0% 2% 4% 1% 0% 3% 2% 3%

Bericht vanuit Ikpraatmee 11% 22% 23% 22% 13% 17% 23% 17%

Bericht vanuit de gemeente 9% 16% 21% 17% 10% 24% 17% 14%

Schriftelijke uitnodiging van de gemeente 15% 23% 25% 14% 28% 23% 23% 19%

Via familie, vrienden of kennissen 2% 2% 0% 2% 0% 2% 1% 1%

Anders 7% 7% 7% 9% 6% 9% 7% 6%

Totaal 105 167 146 157 72 92 231 176

Leeftijdsklasse Woonkern Geslacht
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Media gebruik in Hof van Twente 
 
Vraag 2 - Gebruik online social media kanalen: 
 
Dagelijks gebruikt worden: WhatsApp (82%), Facebook (52%), Instagram (22%) en 
YouTube (13%). 
Nooit gebruikt door de onderzoeksgroep zijn: TikTok (84%), Snapchat (82%), Twitter 
(70%), Instagram (55%), LinkedIn (49%) en Facebook (28%).  
 
 

 
Tabel 2: Verdeling gebruik social media (100% / n=487). 

Aanvullend: 
Tabel 2a laat de weergave zien van de uitsplitsing naar wekelijks gebruik van de sociale 
media kanalen. In de bijlage is ook een overzicht weergegeven met dagelijks gebruik. 
 

- Whatsapp wordt door alle subgroepen het meest wekelijks gebruikt. Hoe ouder, 
hoe lager het wekelijkse gebruik. 

- Facebook scoort vooral in de jongste leeftijdsgroep hoog met 86% en laag onder 
de 66 plussers. 

- Youtube, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter en TikTok worden in de jongste 
leeftijdsgroep nog regelmatig gebruikt. 

- Vrouwen zijn ten opzichte van de mannen actiever met Facebook, Instagram en 
Snapchat. Mannen scoren weer hoger bij de meer zakelijke social media: 
LinkedIn en Twitter. 

 

 
Tabel 2a: Uitsplitsing met een verdeling van gebruik social media naar wekelijks gebruik. 

 

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen 

mening

Facebook 52% 8% 5% 2% 2% 3% 28% 0%

Twitter 11% 5% 2% 3% 3% 6% 70% 0%

Instagram 22% 6% 5% 4% 3% 4% 55% 1%

Snapchat 6% 3% 2% 2% 1% 4% 82% 1%

LinkedIn 13% 7% 10% 5% 8% 7% 49% 0%

Whatsapp 82% 6% 2% 1% 0% 1% 7% 1%

TikTok 4% 1% 3% 2% 1% 4% 84% 1%

YouTube 13% 16% 16% 11% 9% 15% 19% 1%

Wekelijks

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Man Vrouw

Facebook 65% 86% 72% 44% 59% 75%

Twitter 18% 24% 21% 12% 24% 13%

Instagram 33% 57% 36% 11% 21% 49%

Snapchat 11% 26% 8% 0% 4% 17%

LinkedIn 30% 45% 40% 13% 36% 28%

Whatsapp 90% 99% 96% 79% 88% 94%

TikTok 8% 21% 4% 0% 5% 10%

YouTube 46% 67% 46% 32% 47% 45%
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In de bijlage zijn tevens de totaal-tabellen (als tabel 2) voor de uitsplitsingen naar 
leeftijd, enkele kernen en sekse weergegeven. 
 
 
Vraag 3 – Van welke online nieuwsbronnen en Apps maakt men gebruik: 
 
Tubantia.nl en RTV-Oost.nl scoren met 44% en 22% dagelijks gebruik het hoogst. 
Nieuwsbronnen uit de gemeente zoals hofnieuws.nl en Hofstreek.nl worden beperkt 
gebruikt. De lokale nieuwssites worden enkel in de kernen gebruikt en gelezen. 
40% van de inwoners maakt geen gebruik van de website Hofvantwente.nl. 
 

 
Tabel 3: Verdeling online nieuwsbronnen (100% / n=486). 

Aanvullend: 
Tabel 3a laat zien hoe vaak de online nieuwssites wekelijks worden gebruikt. In de 
bijlage is ook een overzicht weergegeven met dagelijks gebruik.  
Wekelijks worden Tubantia.nl en RTV-Oost.nl door 64% en 46% van de inwoners 
gebruikt. 
Hofweekblad.nl en Hofvantwente.nl worden vaker geraadpleegd door de oudste 
leeftijdsgroep.  
 

 
Tabel 3a: Uitsplitsing met een verdeling van gebruik nieuwssites en apps naar wekelijks gebruik. 

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 2% 2% 9% 9% 10% 28% 40% 1%

Tubantia.nl 44% 13% 7% 7% 5% 6% 17% 0%

RTV-oost.nl 22% 14% 10% 9% 8% 12% 25% 0%

Goorsnieuws.nl 15% 10% 9% 5% 4% 9% 48% 0%

Goorsvictorie.nl 0% 1% 3% 2% 1% 10% 81% 1%

Maarkelsnieuws.nl 11% 4% 4% 4% 4% 10% 61% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 9% 5% 4% 4% 4% 8% 67% 1%

Wegdamnieuws.nl 5% 4% 3% 2% 4% 8% 74% 1%

Deepsnieuws.nl 1% 0% 3% 2% 3% 10% 79% 1%

Hofnieuws.nl 1% 2% 9% 4% 4% 13% 66% 1%

Hofstreek.nl 0% 2% 4% 3% 4% 14% 73% 1%

Hofweekblad.nl 2% 3% 23% 2% 6% 11% 51% 1%

Wekelijks

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Man Vrouw

Hofvantwente.nl 13% 6% 14% 19% 15% 10%

Tubantia.nl 64% 62% 67% 65% 67% 62%

RTV-oost.nl 46% 46% 46% 48% 50% 42%

Goorsnieuws.nl 34% 38% 32% 30% 33% 33%

Goorsvictorie.nl 4% 10% 3% 4% 4% 5%

Maarkelsnieuws.nl 20% 20% 21% 20% 20% 20%

Nieuwsuitdelden.nl 17% 20% 16% 20% 19% 18%

Wegdamnieuws.nl 12% 18% 10% 5% 10% 10%

Deepsnieuws.nl 4% 4% 4% 4% 4% 3%

Hofnieuws.nl 12% 10% 10% 17% 12% 12%

Hofstreek.nl 6% 5% 4% 12% 9% 4%

Hofweekblad.nl 28% 15% 23% 44% 34% 20%
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Lokale nieuwssites: 

- Nadere analyse van de lokale nieuwssites laat zien dat Goorsnieuws.nl en 
Goorsvictorie.nl wekelijks door respectievelijk 77% en 13% geraadpleegd wordt 
door Gorenaren. 

- Maarkelsnieuws wordt door 78% van de Markeloërs wekelijk gezien. 
- NieuwsuitDelden wordt door 61% van de Deldenaren wekelijks gezien. 

 
Naar kern: 

- Inwoners uit Hof van Twente lezen geen lokale nieuwssites van andere kernen 
dan de kern waarin ze wonen. Het Hofweekblad.nl wordt in alle kernen 
geraadpleegd. 

 
Tabellen van de uitsplitsing voor de kernen Goor, Markelo en Delden zijn te vinden in de 
bijlage. 
 
 
Vraag 4 – Van welke niet digitale nieuwsbronnen maakt men gebruik: 
 
Landelijke Radio/TV scoort het hoogste onder de niet-digitale nieuwsbronnen. Tubantia 
wordt nog dagelijks goed gebruikt. Hofweekblad scoort met 56% hoog op de wekelijkse 
frequentie. Weekbladen zoals Hengelo’s - en Rijssens/Holtens weekblad scoren laag en 
zijn niet relevant voor deze groep. 
 

 
Tabel 4: Verdeling niet digitale nieuwsbronnen (100% / n=486). 

Aanvullend: 
Tabel 4a laat zien hoe vaak de niet-digitale nieuwsbronnen wekelijks worden gebruikt. 
In de bijlage is ook een overzicht weergegeven met dagelijks gebruik.  
Wekelijks worden landelijke radio/TV door 76%, Hofweekblad 61% en Tubantia door 
58% van de inwoners gebruikt. 
De andere bronnen worden beduidend minder geraadpleegd. 
 
Leeftijdsgroep: 

- Het gebruik van de niet-digitale nieuwsbronnen is hoger naarmate de 
leeftijdsgroep hoger is. Van de leeftijdsgroep 66 jaar en ouder ziet 87% wekelijks 
het Hofweekblad. Ook het aantal wekelijkse lezers van Tubantia ligt hier 
significant hoger.  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 49% 4% 5% 5% 2% 10% 25% 0%

Hofweekblad 2% 3% 56% 6% 6% 9% 16% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 5% 1% 1% 3% 89% 2%

Hengelo's weekblad 0% 1% 8% 2% 1% 6% 81% 1%

Landelijke krant 23% 4% 7% 5% 2% 17% 41% 1%

Regionale Radio/TV 14% 7% 6% 8% 5% 19% 40% 1%

Landelijke Radio/TV 69% 6% 2% 2% 0% 3% 18% 0%

Overige lokale Radio/TV 5% 3% 4% 6% 3% 15% 63% 2%

HofstreekFM 1% 1% 3% 5% 2% 17% 70% 1%
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Naar kern: 

- Tubantia en het Hofweekblad worden meer gelezen in Delden dan in Markelo en 
Goor. 

 

 
Tabel 4a: Uitsplitsing met een verdeling van gebruik niet digitale nieuwsbronnen naar wekelijks gebruik. 

 

 
Nieuws van de gemeente Hof van Twente 
 
Vraag 5 – Waar vindt men over het algemeen het nieuws over de gemeente Hof 
van Twente: 
 
Inwoners uit Hof van Twente vinden het algemene nieuws over de gemeente  vooral in 
het Hofweekblad (58%), via lokale nieuwssites (40%) en het Hof van Twente nieuws in 
Tubantia met 40%. Er waren meerdere bronnen mogelijk. Gemiddeld werden er 2,5 
antwoorden gegeven. 
Een klein gedeelte van de inwoners volgt geen gemeentenieuws.  
 

 
Tabel 5: Verdeling waar algemeen nieuws over Hof van Twente (meer antwoorden mogelijk) / n=461). 

Wekelijks

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Man Vrouw

Tubantia 58% 34% 61% 71% 63% 50%

Hofweekblad 61% 33% 57% 87% 65% 55%

Rijssens/Holtens weekblad 5% 0% 5% 9% 5% 5%

Hengelo's weekblad 9% 6% 7% 12% 9% 7%

Landelijke krant 34% 26% 29% 48% 37% 31%

Regionale Radio/TV 27% 15% 24% 41% 32% 22%

Landelijke Radio/TV 76% 71% 80% 76% 76% 78%

Overige lokale Radio/TV 12% 7% 9% 16% 11% 10%

HofstreekFM 5% 3% 2% 8% 5% 5%

Waar vindt u in het 

algemeen nieuws over de 

gemeente Hof van Twente?

Hofweekblad 58%

Hof van Twente nieuws in Tubantia 40%

Lokale nieuwssites 40%

Facebook 30%

www.hofvantwente.nl 27%

RTV Oost 23%

www.hofweekblad.nl 10%

Nieuwsbrief Hof van Twente via email 5%

Instagram 4%

Twitter 4%

HofstreekFM 3%

Volg geen gemeentenieuws 2%

Overig 4%
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Aanvullend: 
Tabel 5a laat zien waar inwoners over het algemeen het gemeentenieuws vinden. 
 
Leeftijdsgroep: 

- De jongste groep vindt dit meer dan de oudere leeftijdsgroepen op Facebook. 
- Het Hofweekblad en het Hof van Twente nieuws in Tubantia scoren hoog onder 

de oudere leeftijdsgroepen. 
- De andere bronnen worden beduidend minder geraadpleegd. 

 

 
Tabel 5a: Uitsplitsing met een verdeling waar men het algemene gemeentenieuws vindt. 

 
 
Vraag 6 – Waar vindt men nieuws van de gemeente Hof van Twente het liefst: 
 
Hofweekblad wordt als voorkeursbron weergegeven wanneer er één keuze gemaakt 
moet worden. Het lokale nieuws en het Hof van Twente nieuws in Tubantia volgen 
daarna. 
 

 
Tabel 6: Verdeling voor welke bron de voorkeur heeft voor algemeen nieuws (100% / n=461). 

  

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw Totaal

www.hofvantwente.nl 31% 31% 22% 24% 32% 25% 25% 31% 27%

Facebook 56% 30% 12% 39% 25% 23% 22% 42% 30%

Twitter 6% 4% 2% 6% 3% 0% 5% 2% 4%

Instagram 10% 3% 1% 4% 4% 3% 1% 7% 4%

Hof van Twente nieuws in Tubantia 23% 44% 53% 35% 31% 54% 47% 38% 40%

RTV Oost 19% 22% 29% 25% 26% 25% 25% 23% 23%

Lokale nieuwssites 45% 43% 38% 54% 54% 27% 44% 40% 40%

HofstreekFM 3% 3% 5% 6% 7% 0% 3% 5% 3%

Hofweekblad 31% 57% 83% 53% 53% 74% 64% 53% 58%

www.hofweekblad.nl 6% 10% 13% 12% 4% 16% 12% 8% 10%

Nieuwsbrief Hof van Twente via email 2% 7% 6% 6% 1% 9% 7% 3% 5%

Volg geen gemeentenieuws 5% 1% 0% 1% 3% 2% 1% 1% 2%

Overig 4% 5% 1% 2% 3% 5% 3% 3% 4%

Waar vindt u het nieuws over 

de gemeente Hof van Twente 

het liefst?

Hofweekblad 27%

Lokale nieuwssites (zoals Goorsnieuws, Maarkelsnieuws, NieuwsuitDelden e.d.) 20%

Hof van Twente nieuws in Tubantia 14%

Facebook 11%

www.hofvantwente.nl 9%

Nieuwsbrief Hof van Twente via email 7%

RTV Oost 3%

www.hofweekblad.nl 2%

Twitter 2%

Instagram 1%

HofstreekFM 0%

Overig 4%

Geen, volg ik niet 1%

Totaal 100%
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Aanvullend: 
Tabel 6a laat de uitsplitsing zien waar de verschillende subgroepen het gemeentenieuws 
het liefste zien. 
 
Leeftijdsgroep: 

- Bij de jongste leeftijd is een duidelijke voorkeur voor de lokale nieuwssites en 
Facebook. 

- De oudere leeftijdsgroep geeft de voorkeur aan het Hofweekblad en het Hof van 
Twente nieuws in Tubantia. 

 
Naar kern: 

- Delden heeft een voorkeur voor het Hofweekblad. 
- Markelo heeft een voorkeur voor lokale nieuwssites. Delden juist niet. 

 

 
Tabel 6a: Uitsplitsing welke bron de voorkeur heeft voor de uitsplitsing naar leeftijd, sekse en kern. 

 
 
Vraag 7 – Hoe zou men het gemeentenieuws (besluiten van de gemeenteraad en  
afspraken en veranderingen binnen gemeente) willen ontvangen: 
 
Men geeft aan dit nieuws bij voorkeur te willen ontvangen per mail. 73% is hier positief 
over. Men heeft dan over het algemeen de voorkeur voor een korte versie. De 
meerderheid geeft aan dit nieuws niet op papier/schriftelijk, per App of 
schriftelijk/digitaal te willen ontvangen. 
Per mail vindt men het makkelijkst, dan kan men er op elk gewenst moment naar kijken 
en ook zelf bepalen of men iets met de informatie doet. 
 

 
Tabel 7: Soortverdeling ontvangst van gemeentenieuws (horizontaal 100% / n=461). 

  

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw Totaal

www.hofvantwente.nl 14% 11% 2% 6% 11% 10% 7% 11% 9%

Facebook 22% 8% 3% 16% 13% 2% 6% 16% 11%

Twitter 2% 2% 1% 3% 1% 0% 2% 2% 2%

Instagram 4% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 3% 1%

Hof van Twente nieuws in Tubantia 4% 14% 23% 16% 8% 15% 15% 13% 14%

RTV Oost 4% 2% 3% 1% 6% 5% 2% 4% 3%

Lokale nieuwssites 25% 22% 14% 20% 35% 11% 23% 17% 20%

Hofweekblad 11% 26% 41% 21% 15% 41% 30% 23% 27%

www.hofweekblad.nl 1% 1% 4% 2% 0% 5% 3% 1% 2%

Nieuwsbrief Hof van Twente via email 10% 8% 5% 10% 7% 3% 6% 9% 7%

HofstreekFM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Overig 3% 6% 2% 4% 1% 4% 5% 2% 4%

Geen, volg ik niet 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse

Op papier / schriftelijk 28% 15% 57%

Per mail 46% 27% 27%

Per App 34% 7% 59%

Zowel schriftelijk als digitaal 25% 15% 60%
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Aanvullend: 

- De oudere leeftijdsgroep heeft meer voorkeur voor papier/schriftelijk dan de 
jongere leeftijden. 

- Tussen mannen en vrouwen geen grote verschillen. 
De uitsplitsingen zijn voor de volledigheid weergegeven in de bijlagen. 
 
 
Vraag 8 – Waar vindt men het volgende nieuws het liefst: 
 
Onderstaande tabel maakt duidelijk hoe men wel of niet bereikt wil worden voor de 
verschillende soorten nieuws. Het merendeel van de verschillende soorten nieuws wil 
men in ieder geval zien in het Hofweekblad, via de gemeente website en via een 
email/brief. Dat zijn ook de huidige mogelijkheden. 
De nieuwe mogelijkheden, zoals App-mogelijkheden, worden in beperkte mate 
genoemd.  
 

 
Tabel 8: Verdeling wijze van verschillende soorten nieuws naar soort nieuws / n=443). 

Aanvullend: 
Per nieuwssoort is een uitsplitsing gegeven naar leeftijdsklasse. Dit geeft een goed beeld 
hoe de inwoners van Hof van Twente op de hoogte zouden willen worden gebracht van 
het betreffende nieuws. Hieronder volgt eerst de grafiek, daarna de uitleg. 
 

 
Grafiek 3a: Aanvraag bouwvergunning naar leeftijdsklasse. 
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Aanvraag bouwvergunning 10% 26% 4% 11% 0% 7% 40% 22% 0% 7% 6% 8%

Aanvraag vergunning evenementen 11% 25% 6% 11% 1% 7% 42% 17% 0% 6% 4% 10%

Wijziging bestemmingsplan 18% 24% 6% 12% 1% 9% 41% 26% 0% 9% 5% 5%

Info over afval en milieu 19% 23% 10% 15% 1% 15% 35% 26% 0% 11% 5% 1%

Aanslag belastingen 12% 20% 3% 6% 0% 8% 16% 51% 0% 9% 9% 4%

Werkzaamheden eigen straat 26% 17% 9% 13% 1% 16% 26% 47% 1% 14% 7% 1%

Werkzaamheden eigen wijk 24% 19% 8% 12% 1% 14% 28% 44% 0% 14% 7% 1%
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Bouwvergunningen worden door ouderen graag gezien in het Hofweekblad. De jongste 
leeftijdsgroep vindt een publicatie op de website voldoende. Dit nieuws via een App 
vindt nog geen gehoor bij de oudste groep. Een kwart van de inwoners is van mening dat 
dit nieuws wel via een brief of email bij hen mag komen. 
 

 
Grafiek 3b: Aanvraag vergunning documenten naar leeftijdsklasse. 

 
Vergunningen laten eenzelfde tendens zien als bouwvergunningen. De ouderen hebben 
de voorkeur voor het Hofweekblad en de jongste groep bekijkt deze informatie wel op 
de website van de gemeente. Opvallend is dat de jongste groep meer dan de oudste 
groep de informatie per brief of email zou willen ontvangen. 
 

 
Grafiek 3c: Wijziging bestemmingsplan naar leeftijdsklasse. 

Bestemmingsplan wijzigingen wil de oudste groep graag in het Hofweekblad zien, 
terwijl de jongste groep dit graag terug zou zien op de gemeente website. De jongste 
groep scoort hoger op brief/email, App en Facebook. 
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Grafiek 3d: Info over afval en milieu naar leeftijdsklasse. 

Informatie over afval en milieu ziet de oudste groep graag terug in het Hofweekblad. De 
leeftijd onder de 66 jaar is veel meer verdeeld. Deze groep heeft de grootste voorkeur 
voor brief/email, vervolgens de gemeente website, het lokale nieuws en de App-
mogelijkheden. 
 
 

 
Grafiek 3e: Aanslag belastingen naar leeftijdsklasse. 

De belastingaanslagen ziet men graag per brief of email. Daarna volgt voor de oudste 
groep de voorkeur voor het Hofweekblad terwijl de jongste groep daarna zou kiezen 
voor de gemeentewebsite.  
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Grafiek 3f: Werkzaamheden eigen straat naar leeftijdsklasse. 

Informatie over werkzaamheden in eigen straat wil men bij voorkeur per brief of email 
ontvangen. De oudste groep heeft daarna voorkeur voor het Hofweekblad en de 
nieuwsbrief. De jongste groep zou dan graag deze info per App of Facebook willen 
ontvangen. Ook zoekt deze groep de info meer zelf op via de gemeente website. 
 
 

 
Grafiek 3g: Werkzaamheden eigen wijk naar leeftijdsklasse. 

De oudste groep wil de informatie over werkzaamheden in eigen wijk graag ontvangen 
per brief/email. Ook het Hofweekblad en de nieuwsbrief scoort goed onder de 66 jaar en 
ouder groep. De leeftijd daaronder is meer verdeeld over de mogelijkheden. De 
brief/email is veruit het populairst, maar op afstand volgen Hofweekblad, nieuwsbrief, 
lokale nieuwssites en de App-mogelijkheden. 
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Bekendheid digitale gemeentekanalen 
 
Vraag 9 – Bekendheid met digitale gemeente-kanalen: mijnoverheid en 
mijngemeentehofvantwente: 
 
MijnOverheid is bij 85% van de inwoners bekend. 75% maakt er ook gebruik van. 6% 
geeft aan dat het onbekend is en men er meer van wil weten. Bij 7% is MijnOverheid 
onbekend. 
MijnGemeenteHofvanTwente is bij 33% bekend en 17% maakt er gebruik van. 35% 
geeft aan dat het onbekend is en men er meer van wil weten. Bij 29% is 
MijnGemeenteHofvanTwente onbekend. 
 

 
Tabel 9: Verdeling verticaal: bekendheid MijnOverheid en MijnGemeenteHofvanTwente (100% / n=437). 

Aanvullend: 

 
Tabel 9a: Verdeling verticaal: bekendheid MijnOverheid naar uitsplitsing (100% / n=437). 

De uitsplitsing laat zien dat onder de oudere leeftijdsgroep MijnOverheid bekender is 
dan onder de andere groepen. 
 

 
Tabel 9b: Verdeling verticaal: bekendheid MijnGemeenteHofvanTwente naar uitsplitsing (100% / n=437). 

MijnGemeenteHofvanTwente is minder bekend dan MijnOverheid. Dit digitale kanaal is 
vooral bekend onder de groep boven de 65 jaar.  
  

MijnOverheid MijnGemeenteHofvanTwente

Bekend en gebruik ik ook 75% 17%

Bekend en ga ik gebruiken 3% 8%

Bekend en ga het voorlopig niet gebruiken 7% 8%

Onbekend, maar lijkt me handig 4% 25%

Onbekend, wil ik meer van weten 1% 10%

Onbekend 7% 29%

Weet niet / n.v.t. 2% 4%

MijnOverheid

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw

Bekend en gebruik ik ook 75% 78% 69% 83% 71% 83% 84% 76% 77%

Bekend en ga ik gebruiken 3% 5% 4% 0% 4% 1% 2% 2% 3%

Bekend en ga het voorlopig niet gebruiken 7% 7% 8% 5% 7% 4% 5% 9% 4%

Totaal bekend 86% 90% 81% 88% 81% 89% 91% 87% 85%

Onbekend, maar lijkt me handig 4% 2% 5% 5% 4% 3% 3% 5% 4%

Onbekend, wil ik meer van weten 1% 0% 2% 1% 3% 0% 0% 2% 1%

Onbekend 7% 8% 10% 2% 8% 7% 4% 5% 9%

Weet niet / n.v.t. 2% 1% 1% 3% 3% 1% 1% 2% 2%

MijnGemeenteHofvanTwente

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw

Bekend en gebruik ik ook 17% 11% 13% 25% 16% 21% 18% 19% 14%

Bekend en ga ik gebruiken 8% 8% 5% 11% 8% 11% 7% 7% 9%

Bekend en ga het voorlopig niet gebruiken 8% 8% 7% 8% 10% 7% 4% 8% 5%

Totaal bekend 33% 27% 25% 44% 34% 39% 29% 34% 28%

Onbekend, maar lijkt me handig 25% 27% 29% 21% 22% 26% 17% 24% 28%

Onbekend, wil ik meer van weten 10% 10% 12% 8% 14% 7% 13% 10% 11%

Onbekend 29% 32% 32% 21% 26% 21% 37% 29% 29%

Weet niet / n.v.t. 4% 4% 2% 6% 4% 7% 3% 4% 4%
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Vraag 10 – Digitale nieuwsbrief: 
 
Stel dat er een digitale nieuwsbrief is met een samenvatting van wat er allemaal in de 
gemeente gebeurt en is besloten. Afhankelijk van uw persoonlijke interesse kunt u dan 
verder klikken op 'meer nieuws' en meer informatie lezen. 
 
Er is veel animo voor de omschreven nieuwsbrief. 67% is positief en 83% inclusief de 
misschien-mensen. 15% is wat negatiever over de nieuwsbrief, waarvan 6% het zeker 
niet overweegt. 
 

 
Grafiek 4: Animo digitale nieuwsbrief (428). 

 
Aanvullend: 

 
Tabel 10: Abonneren op nieuwsbrief, uitgesplitst (100%). 

Vooral de leeftijdsgroep 46 tot en met 65 is enthousiast over een nieuwsbrief. Driekwart 
staat hier positief tegenover. 
  

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw Totaal

Geen mening / n.v.t. 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Zeer zeker 21% 40% 27% 36% 28% 22% 34% 27% 30%

Waarschijnlijk wel 39% 34% 39% 36% 43% 38% 34% 39% 37%

Positief 60% 74% 66% 72% 71% 60% 68% 65% 67%

Misschien 21% 13% 18% 15% 13% 21% 17% 18% 17%

Waarschijnlijk niet 13% 7% 8% 7% 10% 14% 8% 10% 9%

Zeker niet 6% 5% 7% 5% 7% 4% 6% 7% 6%

Negatief 19% 13% 14% 12% 17% 18% 14% 16% 15%

Positief - negatief 41% 61% 51% 60% 54% 41% 55% 49% 52%
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Vraag 11 – Gemeente nieuws-App: 
 
Ook voor de App bestaat veel animo. 50% is positief en 73% inclusief de misschien 
mensen. 27% is wat negatiever over de App, waarvan 14% de App zeker niet overweegt. 
 

 
Grafiek 5: Animo Gemeente nieuws-App (428). 

Aanvullend: 

 
Tabel 11: Gemeente nieuws-App installeren, uitgesplitst (100%). 

De jongere leeftijdsgroepen zijn positiever over de nieuws-App dan de oudere groep. 
Vrouwen zijn positiever dan mannen. Opvallend is dat Goor positiever is over de App 
dan Delden.  

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw Totaal

Geen mening / n.v.t. 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Zeer zeker 21% 31% 16% 28% 22% 15% 26% 20% 23%

Waarschijnlijk wel 32% 22% 29% 27% 26% 17% 22% 34% 27%

Positief 53% 52% 45% 54% 49% 33% 48% 53% 50%

Misschien 23% 24% 22% 24% 15% 32% 21% 25% 23%

Waarschijnlijk niet 13% 11% 13% 8% 14% 21% 12% 13% 12%

Zeker niet 10% 13% 18% 13% 21% 14% 18% 9% 14%

Negatief 24% 23% 32% 21% 35% 35% 30% 21% 26%

Positief - negatief 30% 29% 14% 33% 14% -2% 18% 32% 24%
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Gebruik van filmpjes in communicatie gemeente Hof van Twente 
 
Vraag 12 – Zou u de communicatie van de gemeente graag in filmpjes willen zien: 
 
50% geeft aan dat het niet interessant voor hen is of dat men liever tekst leest. 58% is 
positief, maar dan is het mede afhankelijk van het onderwerp. 12% wil een combi van 
tekst en film zien. 
 

 
Tabel 12: Verdeling: Filmpjes bereidheid (Meerdere antwoorden mogelijk). 

Aanvullend: 
 

 
Tabel 12a: Verdeling: Filmpjes bereidheid naar leeftijd  (Meerdere antwoorden mogelijk). 

De jongste leeftijdsgroep is enthousiaster over filmpjes dan de oudste groep. Ook is het 
wel of niet gebruiken afhankelijk van het onderwerp. 
 
  

Zou u communicatie van de 

gemeente in een filmpje willen 

zien?

Goede keuze 6%

Afhankelijk van het onderwerp 37%

Kan verhelderend werken 15%

Ik zie graag een combinatie van video met begeleidende tekst 12%

Ik lees liever een tekst dan dat ik een filmpje moet bekijken 30%

Niet interessant 19%

Anders 3%

Totaal 123%

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus

Goede keuze 10% 9% 1%

Afhankelijk van het onderwerp 50% 38% 29%

Kan verhelderend werken 16% 17% 14%

Ik zie graag een combinatie van video met begeleidende tekst 14% 16% 8%

Ik lees liever een tekst dan dat ik een filmpje moet bekijken 23% 29% 36%

Niet interessant 16% 17% 22%

Anders 4% 3% 1%
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Vraag 13 – Waar moet een filmpje dan aan voldoen: 
 
Onderstaande woordenwolk laat zien waar een filmpje aan moet voldoen. 
 

Figuur 1: Woordenwolk: voorwaarden van het toepassen van film in de communicatie (Meerdere antwoorden mogelijk). 

Indien wordt gekozen voor film dan moet het kort, bondig, duidelijk, krachtig, zakelijk, 
professioneel en een onderwerp hebben. 
 
In de bijlage zullen alle volledige teksten en antwoorden worden weergegeven. 
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Contact met de gemeente en toekomstig contact 
 
Vraag 14 – Contact gemeente: 
 
Twee derde van de onderzoeksgroep heeft op enige wijze contact gehad met de 
gemeente Hof van Twente.  
 

 
Grafiek 6: Contact met gemeente Hof van Twente (100% / 428). 

Aanvullend: 

 
Tabel 13: Contact met de gemeente naar uitsplitsing. 

De leeftijdsgroep tot en met 45 jaar heeft vaker contact gehad met de gemeente. De kern 
Goor heeft vaker contact gehad dan Markelo en in vergelijking met inwoners uit Delden.  
 
Vraag 15 – Welke manier van contact opnemen heeft de voorkeur bij de volgende 
situaties: 
 
Duidelijk te zien dat vragen over de zorg hoog scoort op telefonisch contact. WhatsApp 
scoort goed om iets door te geven. 
 

 
Tabel 15: Manier van contact opnemen bij bepaalde situaties (100%, horizontaal, n = 428). 

  

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Goor Markelo Delden Man Vrouw

Ja 77% 63% 65% 71% 65% 57% 70% 65%

Nee 15% 26% 27% 25% 22% 32% 23% 23%

Langer geleden 8% 11% 8% 4% 13% 12% 7% 11%

www. 

hofvantwente.nl

Email naar de 

gemeente

Telefonisch 

contact

Balie 

gemeentehuis WhatsApp

Chatten via 

gemeente website

Een kapotte straatlantaarn melden. 22% 24% 21% 1% 28% 4%

Informatie vragen over zorg. 16% 21% 47% 6% 8% 2%

Weten of een bouwvergunning nodig is. 24% 23% 36% 5% 8% 4%
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Aanvullend: 
Hieronder zijn de drie situaties uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdsgroep. 
 

 
Tabel 15a: Manier van contact opnemen bij een kapotte straatlantaarn. 

In deze situatie zijn er grote verschillen om contact te zoeken. WhatsApp is een goede 
manier om de situaties als een kapotte straatlantaarn te melden. Vooral onder de groep 
tot en met 45 jaar is enthousiasme. Daarnaast wil deze leeftijdsgroep deze melding ook 
doen op de gemeentewebsite. De groep boven de 65 jaar heeft nog voorkeur voor email 
en telefonisch contact. 
 

 
Tabel 15b: Manier van contact opnemen bij informatie aanvragen over zorg. 

Alle groepen hebben bij vragen over zorg een grotere voorkeur voor telefonisch contact.  
De jongere leeftijdsgroep is daarnaast meer voor het gebruik van de gemeentewebsite 
en de mogelijkheid van Whatsapp dan de oudere groepen.  
 

 
Tabel 15c: Manier van contact opnemen bij het weten of er een bouwvergunning nodig is. 

Alle groepen hebben bij de vraag over bouwvergunningen een voorkeur voor telefonisch 
contact. De jongere leeftijdsgroep neigt ook hier meer naar de gemeentewebsite en een 
WhatsApp. De oudere leeftijdsgroepen geven relatief vaker de voorkeur aan het sturen 
van een email. 
 

Een kapotte straatlantaarn melden.

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 plus Totaal

www. hofvantwente.nl 30% 22% 18% 22%

Email naar de gemeente 9% 25% 34% 24%

Telefonisch contact 16% 20% 23% 21%

Balie gemeentehuis 1% 0% 3% 1%

WhatsApp 39% 28% 20% 28%

Chatten via gemeente website 6% 5% 3% 4%

Informatie vragen over zorg.

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 plus Totaal

www. hofvantwente.nl 25% 13% 13% 16%

Email naar de gemeente 12% 21% 25% 21%

Telefonisch contact 40% 50% 51% 47%

Balie gemeentehuis 5% 6% 8% 6%

WhatsApp 14% 8% 3% 8%

Chatten via gemeente website 4% 2% 5% 2%

Weten of een bouwvergunning nodig is.

18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 plus Totaal

www. hofvantwente.nl 30% 20% 23% 24%

Email naar de gemeente 17% 25% 23% 23%

Telefonisch contact 30% 37% 41% 36%

Balie gemeentehuis 3% 7% 4% 5%

WhatsApp 12% 7% 7% 8%

Chatten via gemeente website 8% 4% 1% 4%
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Vraag 16 – Aanspreekvoorkeur: 
 
Over de wijze van aanspreken denken de inwoners erg verschillend. De leeftijd 66 jaar 
en ouder heeft een voorkeur voor ‘u’. 
Uit de toelichtingen komen opmerkingen die ‘u’ koppelen aan respect, maar ook dat het 
niet uitmaakt, als ze maar snel geholpen worden.  
 

 
Grafiek 7: In welke vorm aangesproken (100% / 428). 

Aanvullend: 

 
Grafiek 7a: In welke vorm aangesproken uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. 

 
In de grafiek is duidelijk te zien hoe de ‘u’-vorm en de ‘jij’-vorm verschillend worden 
ervaren door de verschillende leeftijdsgroepen. Bij de 66 plussers is 14% voor de jij-
vorm terwijl dit percentage bij de leeftijd tot en met 45 jaar op 54% ligt. 
Vrouwen hebben iets meer een voorkeur voor de jij-vorm.  
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Participatie met de gemeente Hof van Twente 
 
Vraag 17 – Op welke manier wil de burger participeren: 
 
De inwoners van Hof van Twente willen in ieder geval worden geïnformeerd en 
daarnaast geraadpleegd. Hiermee wordt de mening van de helft van de inwoners 
ingevuld. Als het om zaken gaan die mensen direct raken, willen ze vaker meebeslissen, 
samenwerken en helpen uitvoeren. Uiteraard is er ook een deel dat niet wil participeren. 
Uit de open antwoorden laten enkele inwoners blijken sceptisch te zijn over de 
goedbedoelde mogelijkheden van participatie. 
 

 
Tabel 17: Manier van participeren bij bepaalde situaties (100%, horizontaal, n = 428). 

Aanvullend: 

 
Grafiek 8a: Manier van participeren bij bepalen van bomen, lantaarnpalen etc.. 

Naar leeftijd zijn er duidelijke verschillen waarneembaar. Voor het bepalen van bomen, 
lantaarnpalen etc. wil de leeftijdsgroep tot en met 45 jaar relatief vaker dan de oudere 
leeftijdsgroepen niet participeren. De groep boven de 45 jaar wil relatief vaker advies 
geven.   
  

Niet

Wil worden 

geïnformeerd

Wil worden 

geraadpleegd

Wil graag advies 

geven

Wil samenwerken 

en uitvoeren Wil meebeslissen

Bepalen van plaatsen van bomen, 

lantaarnpalen etc. 16% 30% 20% 11% 6% 17%

Beleid bepalen (woonvisie etc.) 15% 36% 19% 11% 4% 15%

Hulp bij uitwerken van ideeën in eigen 

straat/wijk. 8% 25% 24% 14% 10% 18%
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Grafiek 8b: Manier van participeren bij beleid bepalen (woonvisie etc.). 

De leeftijdsgroep van 66 jaar en ouder geeft relatief vaker aan niet te willen participeren 
als het gaat om beleid bepalen. De leeftijdsgroep tussen de 46 en 65 jaar is hier veel 
actiever in. 
 

 
Grafiek 8c: Manier van participeren: hulp bij uitwerken ideeën in eigen straat en wijk. 

De leeftijdsgroep tot en met 45 jaar wil relatief vaker advies geven en meebeslissen als 
het gaat om het uitwerken van ideeën in eigen straat of wijk.  
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Opmerkingen over communicatie en de gemeente Hof van Twente 
 
Vraag 18 – Opmerkingen 
 
Opmerkingen zijn zeer divers.: 

 Ook positieve reacties. 
 Communicatie vanuit de gemeente vaak later dan de plannen bekend zijn. Dat 

geeft scheve gezichten en wrijving onder de bewoners. Als voorbeeld: 
windmolens, zonneparken, woonwagenplaatsen, bouwplannen, bomenkap. 

 Vaak wordt de buurt overgeslagen en zijn de plannen al bekend en worden ze 
uitgevoerd. 

 Mag pro-actiever, procedures mogen korter en beter gecommuniceerd. 
 Belanghebbenden worden weleens vergeten om op de hoogte te worden 

gehouden. 
 Boekje uitbrengen vanuit de gemeente waar in het kort alles wordt weergegeven. 
 Thema-avonden organiseren. 
 Reactie vanuit de gemeente traag of niet. 
 Kan bouwplannen niet op de website vinden. 
 Zendmast Delden. Geplaatst zonder enige vorm van vergunning en 

communicatie. 
 Vertrouwen in gemeente beschaamd door te roepen dat we het samen gaan doen 

en dan worden de plannen erom heen bedacht en doorgedrukt. Zogenaamde 
deskundigen nemen het over. 

 Indruk dat participatie/inspraak doel heeft om op eventuele levende bezwaren te 
kunnen anticiperen. 

 Graag info gebundeld per kern. 
 Inspraak / participatie heeft tot doel om op eventuele bezwaren te kunnen 

anticiperen. 
 Ook aandacht voor de Smartphone en computer-loze medemens. 

 
In de bijlagen zijn voor de volledigheid alle open antwoorden weergegeven.  
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Achtergrondvragen: 
 
Vraag 19 – Woonplaats / woonkern: 
 
Verdeling conform verdeling binnen Hof van Twente. 

 
Tabel 19: Verdeling naar woonkern (100%, verticaal, n = 421). 

 
Vraag 20 – Leeftijdsklasse: 
 

 
Tabel 20: Verdeling naar leeftijd (100%, verticaal, n = 420). 

 
Vraag 21 – Geslacht: 
 

 
Tabel 21: Verdeling naar geslacht (100%, verticaal, n = 415). 

 
 
  

Ik woon in? (%) Aantal (n)

Goor 37% 157

Delden 22% 92

Markelo 17% 72

Diepenheim 7% 29

Hengevelde 6% 26

Ambt Delden 4% 18

Buurtschap / Overig 3% 14

Bentelo 2% 7

Overig 1% 6

Totaal 421

Leeftijd? (%) Aantal (n)

tot en met 18 jaar 0% 1

18 t/m 25 jaar 2% 8

26 t/m 35 jaar 8% 34

36 t/m 45 jaar 15% 63

46 t/m 55 jaar 19% 79

56 t/m 65 jaar 21% 88

66 t/m 75 jaar 26% 108

76 t/m 85 jaar 9% 36

86 jaar en ouder 0% 2

Weet niet / wil ik niet zeggen 0% 1

Totaal 420

Geslacht (%) Aantal (n)

Man 56% 232

Vrouw 42% 176

Wil niet zeggen 2% 7

Total 415
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BIJLAGEN: 
Extra tabellen en uitsplitsingen 
 
Voor de volledigheid zijn de tabellen van enkele uitsplitsingen in de bijlage 
weergegeven. 
 
Voor elke tabel is het vraagnummer weergegeven. 
 
Vraag 2.0 Van welke social media maakt u gebruik? 
Vraag 2.0 Dagelijks gebruikt van social media kanalen uitgesplitst naar leeftijd en sekse. 

 
 
Vraag 2.0. Leeftijdsklasse 18 – 45 jaar. 

 
 
Vraag 2.0. Leeftijdsklasse 46 – 65 jaar. 

 
  

Dagelijks

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Man Vrouw

Facebook 52% 75% 56% 32% 45% 62%

Twitter 11% 12% 13% 9% 15% 7%

Instagram 22% 40% 24% 4% 12% 33%

Snapchat 6% 14% 4% 0% 3% 9%

LinkedIn 13% 20% 17% 3% 16% 10%

Whatsapp 82% 97% 92% 63% 77% 89%

TikTok 4% 10% 2% 0% 3% 5%

YouTube 13% 23% 17% 5% 15% 15%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Facebook 75% 6% 5% 1% 2% 3% 9%

Twitter 12% 9% 3% 5% 3% 11% 57%

Instagram 40% 10% 8% 5% 6% 7% 26%

Snapchat 14% 8% 4% 4% 2% 6% 63%

LinkedIn 20% 12% 12% 5% 13% 8% 30%

Whatsapp 97% 1% 1% 0% 0% 0% 1%

TikTok 10% 4% 7% 2% 4% 6% 68%

YouTube 23% 21% 23% 10% 9% 5% 10%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen 

mening

Facebook 56% 9% 7% 2% 2% 4% 20% 0%

Twitter 13% 5% 4% 3% 5% 10% 60% 1%

Instagram 24% 7% 5% 4% 4% 4% 52% 0%

Snapchat 4% 1% 2% 2% 1% 5% 84% 1%

LinkedIn 17% 11% 12% 7% 10% 9% 33% 0%

Whatsapp 92% 4% 1% 0% 1% 0% 2% 1%

TikTok 2% 1% 2% 3% 1% 7% 85% 0%

YouTube 17% 15% 13% 16% 9% 15% 14% 0%
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Vraag 2.0. Leeftijdsklasse 66 plus. 

 
 
Vraag 2.0. Onder mannen. 

 
 
Vraag 2.0. Onder vrouwen. 

 
 
  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen 

mening

Facebook 32% 9% 3% 3% 1% 3% 47% 1%

Twitter 9% 2% 1% 1% 1% 0% 86% 1%

Instagram 4% 4% 4% 2% 1% 3% 80% 2%

Snapchat 0% 0% 0% 0% 1% 1% 97% 1%

LinkedIn 3% 3% 7% 5% 3% 6% 72% 1%

Whatsapp 63% 13% 3% 3% 0% 3% 12% 2%

TikTok 0% 0% 0% 1% 0% 1% 96% 1%

YouTube 5% 14% 13% 7% 8% 19% 31% 2%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen 

mening

Facebook 45% 7% 6% 2% 1% 4% 34% 0%

Twitter 15% 6% 2% 3% 2% 6% 65% 0%

Instagram 12% 5% 4% 2% 4% 4% 68% 1%

Snapchat 3% 1% 0% 1% 1% 4% 89% 0%

LinkedIn 16% 9% 12% 6% 8% 6% 44% 0%

Whatsapp 77% 9% 2% 0% 0% 2% 8% 1%

TikTok 3% 1% 1% 2% 0% 4% 88% 0%

YouTube 15% 18% 14% 11% 6% 14% 21% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen 

mening

Facebook 62% 9% 5% 3% 2% 3% 15% 1%

Twitter 7% 3% 2% 3% 5% 9% 70% 1%

Instagram 33% 9% 6% 6% 3% 5% 37% 1%

Snapchat 9% 5% 3% 3% 1% 3% 75% 1%

LinkedIn 10% 9% 9% 6% 10% 9% 47% 1%

Whatsapp 89% 3% 2% 2% 0% 0% 3% 1%

TikTok 5% 1% 4% 1% 3% 6% 79% 1%

YouTube 15% 11% 19% 11% 13% 15% 16% 1%
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Vraag 3.0 Van welke online nieuwsbronnen en Apps maakt men gebruik? 
Vraag 3.0. Dagelijks gebruikt van nieuwsbronnen en apps uitgesplitst naar leeftijd en 
sekse. 

 
 
Vraag 3.0. Leeftijdsklasse 18 – 45 jaar. 

 
 
Vraag 3.0. Leeftijdsklasse 46 – 65 jaar. 

 
 
  

Dagelijks

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Man Vrouw

Hofvantwente.nl 2% 1% 2% 2% 2% 1%

Tubantia.nl 44% 30% 50% 53% 49% 41%

RTV-oost.nl 22% 17% 23% 28% 27% 19%

Goorsnieuws.nl 15% 13% 14% 16% 17% 11%

Goorsvictorie.nl 0% 0% 1% 0% 1% 0%

Maarkelsnieuws.nl 11% 8% 12% 13% 12% 11%

Nieuwsuitdelden.nl 9% 13% 8% 6% 10% 7%

Wegdamnieuws.nl 5% 5% 7% 1% 5% 3%

Deepsnieuws.nl 1% 0% 1% 1% 1% 0%

Hofnieuws.nl 1% 2% 1% 1% 2% 1%

Hofstreek.nl 0% 2% 0% 0% 0% 1%

Hofweekblad.nl 2% 1% 1% 3% 2% 2%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 1% 0% 5% 8% 10% 34% 42% 0%

Tubantia.nl 30% 20% 11% 11% 8% 10% 10% 0%

RTV-oost.nl 17% 13% 15% 11% 13% 10% 19% 0%

Goorsnieuws.nl 13% 13% 13% 8% 1% 12% 40% 1%

Goorsvictorie.nl 0% 3% 7% 1% 0% 10% 79% 1%

Maarkelsnieuws.nl 8% 6% 7% 6% 6% 12% 56% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 13% 4% 3% 2% 4% 6% 69% 0%

Wegdamnieuws.nl 5% 6% 8% 0% 7% 6% 68% 1%

Deepsnieuws.nl 0% 1% 3% 1% 3% 6% 85% 1%

Hofnieuws.nl 2% 1% 7% 2% 4% 10% 73% 1%

Hofstreek.nl 2% 2% 1% 0% 1% 12% 81% 1%

Hofweekblad.nl 1% 1% 13% 2% 6% 10% 68% 0%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 2% 3% 9% 10% 10% 29% 37% 0%

Tubantia.nl 50% 10% 7% 7% 5% 6% 15% 0%

RTV-oost.nl 23% 17% 7% 10% 7% 15% 21% 0%

Goorsnieuws.nl 14% 9% 9% 5% 7% 11% 44% 0%

Goorsvictorie.nl 1% 0% 2% 2% 3% 13% 78% 1%

Maarkelsnieuws.nl 12% 5% 5% 4% 5% 15% 55% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 8% 6% 2% 5% 3% 11% 65% 1%

Wegdamnieuws.nl 7% 2% 1% 2% 3% 10% 75% 1%

Deepsnieuws.nl 1% 0% 3% 1% 5% 13% 77% 1%

Hofnieuws.nl 1% 1% 7% 4% 4% 19% 61% 1%

Hofstreek.nl 0% 1% 3% 4% 4% 16% 71% 1%

Hofweekblad.nl 1% 0% 22% 4% 8% 14% 50% 1%
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Vraag 3.0. Leeftijdsklasse 66 plus. 

 
 
Vraag 3.0. Onder mannen. 

 
 
Vraag 3.0. Onder vrouwen. 

 
 
  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 2% 3% 14% 9% 8% 25% 39% 1%

Tubantia.nl 53% 11% 1% 6% 4% 5% 20% 0%

RTV-oost.nl 28% 12% 8% 6% 6% 10% 31% 0%

Goorsnieuws.nl 16% 9% 6% 4% 4% 4% 58% 1%

Goorsvictorie.nl 0% 0% 4% 1% 1% 5% 89% 1%

Maarkelsnieuws.nl 13% 4% 3% 4% 2% 6% 67% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 6% 6% 7% 4% 3% 8% 65% 1%

Wegdamnieuws.nl 1% 3% 1% 3% 2% 6% 83% 1%

Deepsnieuws.nl 1% 0% 4% 4% 2% 10% 80% 1%

Hofnieuws.nl 1% 4% 13% 3% 3% 8% 68% 1%

Hofstreek.nl 0% 4% 8% 3% 6% 15% 65% 0%

Hofweekblad.nl 3% 7% 34% 2% 2% 12% 38% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 2% 2% 11% 11% 10% 29% 35% 0%

Tubantia.nl 49% 12% 6% 6% 4% 5% 18% 0%

RTV-oost.nl 27% 17% 7% 7% 7% 12% 24% 0%

Goorsnieuws.nl 17% 9% 7% 4% 4% 8% 51% 0%

Goorsvictorie.nl 1% 1% 3% 2% 2% 8% 83% 0%

Maarkelsnieuws.nl 12% 4% 4% 4% 4% 10% 60% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 10% 4% 5% 5% 2% 11% 62% 1%

Wegdamnieuws.nl 5% 3% 2% 1% 5% 8% 75% 1%

Deepsnieuws.nl 1% 0% 3% 2% 4% 10% 78% 1%

Hofnieuws.nl 2% 3% 8% 4% 4% 14% 65% 0%

Hofstreek.nl 0% 4% 5% 4% 4% 14% 68% 0%

Hofweekblad.nl 2% 3% 29% 3% 4% 14% 44% 0%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 1% 2% 7% 7% 8% 30% 44% 1%

Tubantia.nl 41% 14% 6% 10% 7% 9% 13% 0%

RTV-oost.nl 19% 11% 12% 12% 11% 11% 23% 0%

Goorsnieuws.nl 11% 10% 11% 7% 6% 9% 45% 1%

Goorsvictorie.nl 0% 1% 5% 1% 1% 11% 81% 1%

Maarkelsnieuws.nl 11% 6% 4% 5% 3% 13% 58% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 7% 7% 3% 2% 4% 6% 70% 0%

Wegdamnieuws.nl 3% 4% 3% 2% 2% 6% 78% 1%

Deepsnieuws.nl 0% 1% 3% 2% 2% 10% 83% 1%

Hofnieuws.nl 1% 2% 10% 2% 3% 13% 68% 2%

Hofstreek.nl 1% 1% 2% 0% 3% 16% 76% 1%

Hofweekblad.nl 2% 2% 17% 2% 6% 11% 59% 1%
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Vraag 3.0. Kern Goor. 

 
 
Vraag 3.0. Kern Markelo. 

 
 
Vraag 3.0. Kern Delden. 

 
 
  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 2% 2% 10% 12% 11% 31% 32% 0%

Tubantia.nl 48% 13% 4% 8% 3% 6% 16% 0%

RTV-oost.nl 28% 16% 11% 5% 10% 9% 20% 0%

Goorsnieuws.nl 38% 21% 19% 6% 7% 4% 6% 0%

Goorsvictorie.nl 1% 2% 9% 3% 4% 19% 61% 1%

Maarkelsnieuws.nl 3% 1% 4% 6% 6% 15% 64% 1%

Nieuwsuitdelden.nl 1% 0% 1% 1% 3% 9% 86% 1%

Wegdamnieuws.nl 0% 0% 2% 0% 5% 8% 84% 1%

Deepsnieuws.nl 0% 0% 2% 1% 3% 12% 82% 1%

Hofnieuws.nl 3% 2% 13% 5% 5% 16% 57% 1%

Hofstreek.nl 1% 4% 8% 4% 5% 17% 61% 1%

Hofweekblad.nl 3% 1% 26% 5% 3% 10% 52% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 3% 1% 13% 7% 7% 31% 37% 1%

Tubantia.nl 38% 13% 6% 10% 7% 6% 22% 0%

RTV-oost.nl 23% 13% 10% 15% 10% 8% 21% 0%

Goorsnieuws.nl 1% 3% 1% 7% 3% 18% 66% 0%

Goorsvictorie.nl 0% 0% 1% 0% 0% 7% 90% 1%

Maarkelsnieuws.nl 49% 19% 10% 6% 6% 6% 6% 0%

Nieuwsuitdelden.nl 1% 1% 1% 0% 1% 6% 89% 0%

Wegdamnieuws.nl 1% 0% 0% 1% 3% 6% 88% 1%

Deepsnieuws.nl 0% 0% 1% 3% 1% 10% 85% 0%

Hofnieuws.nl 1% 1% 6% 4% 4% 14% 68% 1%

Hofstreek.nl 0% 0% 3% 7% 6% 14% 70% 0%

Hofweekblad.nl 1% 6% 18% 3% 7% 15% 48% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere keren Maandelijks

Enkele keren 

per jaar Nooit

Weet niet / 

geen mening

Hofvantwente.nl 1% 2% 8% 4% 11% 27% 47% 0%

Tubantia.nl 49% 13% 5% 5% 7% 10% 11% 0%

RTV-oost.nl 22% 10% 3% 9% 4% 18% 34% 0%

Goorsnieuws.nl 1% 1% 0% 1% 1% 4% 89% 2%

Goorsvictorie.nl 0% 0% 0% 0% 0% 1% 98% 1%

Maarkelsnieuws.nl 1% 0% 2% 1% 1% 4% 88% 2%

Nieuwsuitdelden.nl 34% 17% 10% 11% 5% 11% 12% 0%

Wegdamnieuws.nl 2% 0% 2% 2% 3% 8% 80% 2%

Deepsnieuws.nl 0% 0% 0% 1% 1% 1% 95% 2%

Hofnieuws.nl 0% 3% 2% 1% 3% 10% 78% 2%

Hofstreek.nl 0% 0% 0% 1% 1% 9% 88% 1%

Hofweekblad.nl 1% 5% 29% 0% 9% 13% 41% 1%
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Vraag 4.0 Van welke niet-online nieuwsbronnen maakt men gebruik? 
Vraag 4.0. Dagelijks gebruik van niet-digitale nieuwsbronnen uitgesplitst naar leeftijd en 
sekse. 

 
 
Vraag 4.0. Dagelijks gebruik van niet-digitale nieuwsbronnen uitgesplitst naar enkele 
kernen. 

 
 
Vraag 4.0. Wekelijks gebruik van niet-digitale nieuwsbronnen uitgesplitst naar enkele 
kernen. 

 
 
  

Dagelijks

Totaal 18 - 45 jaar 46 - 65 jaar 66 jaar plus Man Vrouw

Tubantia 49% 19% 52% 68% 56% 40%

Hofweekblad 2% 0% 1% 4% 2% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hengelo's weekblad 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Landelijke krant 23% 15% 18% 38% 26% 22%

Regionale Radio/TV 14% 9% 12% 22% 15% 15%

Landelijke Radio/TV 68% 64% 72% 69% 67% 71%

Overige lokale Radio/TV 5% 0% 2% 8% 4% 4%

HofstreekFM 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Dagelijks

Totaal Goor Markelo Delden

Tubantia 49% 46% 39% 59%

Hofweekblad 2% 1% 0% 4%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 0% 0%

Hengelo's weekblad 0% 1% 0% 0%

Landelijke krant 23% 26% 25% 27%

Regionale Radio/TV 14% 13% 14% 18%

Landelijke Radio/TV 68% 68% 69% 68%

Overige lokale Radio/TV 5% 3% 7% 4%

HofstreekFM 1% 1% 1% 0%

Wekelijks

Totaal Goor Markelo Delden

Tubantia 58% 52% 46% 68%

Hofweekblad 61% 55% 58% 74%

Rijssens/Holtens weekblad 5% 1% 25% 0%

Hengelo's weekblad 9% 7% 3% 17%

Landelijke krant 34% 33% 39% 38%

Regionale Radio/TV 27% 25% 28% 29%

Landelijke Radio/TV 76% 74% 79% 76%

Overige lokale Radio/TV 12% 8% 16% 8%

HofstreekFM 5% 7% 10% 0%
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Vraag 4.0. Leeftijdsklasse 18 – 45 jaar. 

 
 
Vraag 4.0. Leeftijdsklasse 46 – 65 jaar. 

 
 
Vraag 4.0. Leeftijdsklasse 66 plus. 

 
 
  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 19% 10% 5% 9% 5% 18% 35% 0%

Hofweekblad 0% 0% 33% 11% 7% 17% 32% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 0% 3% 0% 6% 90% 1%

Hengelo's weekblad 0% 0% 6% 1% 0% 7% 87% 0%

Landelijke krant 15% 7% 4% 3% 4% 17% 49% 1%

Regionale Radio/TV 9% 3% 4% 4% 5% 24% 50% 2%

Landelijke Radio/TV 64% 6% 2% 1% 0% 3% 25% 0%

Overige lokale Radio/TV 0% 4% 3% 6% 5% 15% 66% 1%

HofstreekFM 1% 1% 1% 2% 2% 16% 76% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 52% 5% 5% 5% 1% 10% 22% 1%

Hofweekblad 1% 1% 55% 7% 11% 10% 14% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 5% 1% 0% 2% 92% 1%

Hengelo's weekblad 0% 0% 7% 2% 1% 8% 81% 2%

Landelijke krant 18% 4% 7% 4% 2% 22% 43% 0%

Regionale Radio/TV 12% 5% 7% 11% 5% 22% 37% 0%

Landelijke Radio/TV 72% 8% 1% 2% 0% 2% 15% 0%

Overige lokale Radio/TV 2% 2% 4% 7% 2% 21% 59% 1%

HofstreekFM 0% 0% 2% 4% 2% 17% 74% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 68% 0% 3% 3% 1% 6% 19% 0%

Hofweekblad 4% 8% 75% 4% 1% 1% 6% 0%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 9% 0% 1% 1% 85% 3%

Hengelo's weekblad 1% 3% 8% 2% 1% 3% 81% 1%

Landelijke krant 38% 3% 7% 7% 1% 10% 34% 1%

Regionale Radio/TV 22% 12% 7% 9% 3% 15% 31% 0%

Landelijke Radio/TV 69% 4% 3% 1% 0% 4% 18% 1%

Overige lokale Radio/TV 8% 4% 3% 6% 1% 8% 67% 2%

HofstreekFM 1% 1% 7% 7% 1% 19% 64% 1%
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Vraag 4.0. Onder mannen. 

 
 
Vraag 4.0. Onder vrouwen. 

 
 
Vraag 4.0. Kern Goor. 

 
 
  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 56% 4% 3% 4% 2% 9% 23% 0%

Hofweekblad 2% 4% 59% 7% 4% 7% 15% 0%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 5% 0% 1% 1% 90% 2%

Hengelo's weekblad 0% 1% 7% 2% 1% 4% 82% 1%

Landelijke krant 26% 6% 5% 5% 2% 17% 39% 0%

Regionale Radio/TV 15% 10% 7% 7% 5% 21% 34% 1%

Landelijke Radio/TV 67% 6% 3% 3% 0% 3% 18% 0%

Overige lokale Radio/TV 4% 4% 3% 6% 2% 18% 62% 1%

HofstreekFM 1% 0% 4% 5% 2% 21% 67% 0%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 40% 4% 6% 7% 2% 13% 27% 1%

Hofweekblad 1% 2% 51% 6% 9% 11% 18% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 5% 2% 0% 3% 89% 1%

Hengelo's weekblad 0% 1% 6% 2% 0% 6% 84% 1%

Landelijke krant 22% 2% 7% 4% 3% 16% 45% 1%

Regionale Radio/TV 15% 3% 4% 11% 5% 19% 43% 0%

Landelijke Radio/TV 71% 6% 1% 1% 0% 3% 18% 0%

Overige lokale Radio/TV 4% 2% 4% 6% 3% 12% 67% 2%

HofstreekFM 1% 1% 3% 3% 1% 14% 76% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 46% 4% 2% 3% 2% 17% 26% 1%

Hofweekblad 1% 1% 53% 6% 7% 10% 21% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 1% 1% 0% 2% 93% 3%

Hengelo's weekblad 1% 0% 6% 3% 1% 3% 84% 2%

Landelijke krant 26% 3% 3% 7% 3% 14% 42% 1%

Regionale Radio/TV 13% 6% 6% 8% 6% 20% 40% 1%

Landelijke Radio/TV 68% 4% 2% 1% 0% 3% 21% 1%

Overige lokale Radio/TV 3% 2% 3% 5% 3% 20% 63% 1%

HofstreekFM 1% 1% 6% 4% 3% 22% 64% 1%
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Vraag 4.0. Kern Markelo. 

 
 
Vraag 4.0. Kern Delden. 

 
 
Vraag 7.0 Hoe zou men het gemeentenieuws (besluiten van de gemeenteraad en  
afspraken en veranderingen binnen gemeente) willen ontvangen? 
 
Vraag 7.0. Leeftijdsklasse 18 – 45 jaar. 

 
 
Vraag 7.0. Leeftijdsklasse 46 – 65 jaar. 

 
 
  

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 39% 4% 3% 9% 4% 14% 27% 0%

Hofweekblad 0% 4% 54% 10% 8% 8% 14% 1%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 25% 1% 3% 8% 63% 0%

Hengelo's weekblad 0% 0% 3% 1% 0% 1% 94% 0%

Landelijke krant 25% 7% 7% 4% 3% 17% 38% 0%

Regionale Radio/TV 14% 8% 6% 11% 1% 25% 35% 0%

Landelijke Radio/TV 69% 8% 1% 1% 0% 1% 18% 0%

Overige lokale Radio/TV 7% 4% 4% 4% 3% 16% 60% 1%

HofstreekFM 1% 0% 8% 7% 0% 20% 62% 1%

Dagelijks

Wekelijks 

meerdere 

keren Wekelijks

Maandelijks 

meerdere 

keren Maandelijks

Enkele 

keren per 

jaar Nooit

Weet niet 

/ geen 

mening

Tubantia 59% 4% 5% 8% 1% 1% 22% 0%

Hofweekblad 4% 7% 63% 4% 4% 4% 13% 0%

Rijssens/Holtens weekblad 0% 0% 0% 0% 0% 1% 97% 2%

Hengelo's weekblad 0% 3% 13% 1% 1% 9% 71% 1%

Landelijke krant 27% 5% 5% 2% 2% 15% 42% 0%

Regionale Radio/TV 18% 8% 3% 4% 3% 23% 39% 1%

Landelijke Radio/TV 68% 5% 2% 2% 0% 2% 20% 0%

Overige lokale Radio/TV 4% 3% 0% 7% 2% 10% 73% 1%

HofstreekFM 0% 0% 0% 1% 0% 8% 89% 2%

Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse

Op papier / schriftelijk 21% 18% 61%

Per mail 42% 28% 30%

Per App 34% 9% 57%

Zowel schriftelijk als digitaal 26% 17% 57%

Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse

Op papier / schriftelijk 29% 14% 56%

Per mail 46% 31% 23%

Per App 37% 8% 54%

Zowel schriftelijk als digitaal 27% 14% 59%
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Vraag 7.0. Leeftijdsklasse 66 plus. 

 
 
Vraag 7.0. Onder mannen. 

 
 
Vraag 7.0. Onder vrouwen. 

 
 
Vraag 8.0 Eerder onderzoek in Hof van Twente heeft uitgewezen dat er veel verschillen 
zijn in soorten nieuws en op welke wijze inwoners dit nieuws willen ontvangen. 
Hieronder volgen daarom enkele specifieke soorten nieuws, waarbij we van u zouden 
willen weten hoe u deze het liefst ontvangt. 
 
Vraag 8.0. Leeftijdsklasse 18 – 45 jaar. 

 
 
Vraag 8.0. Leeftijdsklasse 46 – 65 jaar. 

 
  

Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse

Op papier / schriftelijk 32% 13% 55%

Per mail 49% 23% 28%

Per App 28% 6% 66%

Zowel schriftelijk als digitaal 25% 12% 64%

Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse

Op papier / schriftelijk 25% 14% 61%

Per mail 44% 31% 25%

Per App 33% 9% 58%

Zowel schriftelijk als digitaal 23% 13% 64%

Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse

Op papier / schriftelijk 32% 15% 53%

Per mail 48% 23% 29%

Per App 35% 6% 59%

Zowel schriftelijk als digitaal 27% 15% 58%
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Aanvraag bouwvergunning 8% 34% 7% 14% 0% 7% 25% 23% 0% 12% 7% 9%

Aanvraag vergunning evenementen 8% 33% 10% 10% 1% 6% 24% 20% 0% 13% 6% 13%

Wijziging bestemmingsplan 10% 35% 9% 10% 1% 11% 24% 32% 0% 15% 6% 7%

Info over afval en milieu 13% 27% 24% 18% 0% 17% 18% 32% 0% 17% 7% 1%

Aanslag belastingen 7% 25% 5% 7% 0% 11% 6% 56% 0% 15% 10% 6%

Werkzaamheden eigen straat 14% 24% 17% 15% 0% 22% 13% 57% 1% 24% 8% 1%

Werkzaamheden eigen wijk 12% 25% 14% 12% 1% 21% 12% 52% 0% 22% 10% 0%
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Aanvraag bouwvergunning 15% 29% 2% 12% 0% 11% 42% 20% 0% 11% 8% 5%

Aanvraag vergunning evenementen 14% 26% 5% 15% 2% 10% 42% 18% 0% 8% 5% 6%

Wijziging bestemmingsplan 20% 29% 7% 15% 2% 13% 38% 29% 0% 13% 6% 4%

Info over afval en milieu 19% 28% 7% 18% 1% 20% 31% 27% 0% 13% 5% 1%

Aanslag belastingen 13% 22% 3% 5% 1% 10% 14% 51% 0% 11% 10% 3%

Werkzaamheden eigen straat 27% 17% 9% 17% 2% 17% 24% 49% 1% 18% 8% 1%

Werkzaamheden eigen wijk 26% 20% 8% 18% 1% 17% 28% 43% 1% 18% 7% 2%
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Vraag 8.0. Leeftijdsklasse 66 plus. 

 
 
Vraag 15.0 
Welke manier van contact opnemen met de gemeente heeft u het liefst? 
 
Vraag 15.0. Man. 

 
 
Vraag 15.0. Vrouw. 

 
 
Vraag 17.0 
De gemeente wil graag samen met u zaken oppakken. Op welke manier zou u mee willen 
doen? 
 
Vraag 17.0 Mannen 
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Aanvraag bouwvergunning 5% 16% 2% 7% 1% 3% 53% 24% 0% 1% 3% 11%

Aanvraag vergunning evenementen 9% 16% 2% 7% 0% 4% 59% 14% 0% 0% 3% 12%

Wijziging bestemmingsplan 18% 11% 3% 11% 1% 5% 61% 21% 0% 2% 3% 3%

Info over afval en milieu 22% 14% 3% 12% 0% 9% 55% 23% 1% 6% 3% 1%

Aanslag belastingen 14% 15% 1% 5% 0% 3% 25% 51% 0% 1% 6% 3%

Werkzaamheden eigen straat 33% 12% 3% 8% 0% 11% 38% 42% 0% 3% 5% 1%

Werkzaamheden eigen wijk 31% 12% 3% 5% 0% 8% 41% 44% 0% 4% 4% 1%

www. 

hofvantwente.nl

Email naar de 

gemeente

Telefonisch 

contact

Balie 

gemeentehuis WhatsApp

Chatten via 

gemeente website

Een kapotte straatlantaarn melden. 24% 26% 18% 0% 28% 3%

Informatie vragen over zorg. 15% 22% 45% 6% 10% 1%

Weten of een bouwvergunning nodig is. 23% 24% 34% 7% 9% 3%

www. 

hofvantwente.nl

Email naar de 

gemeente

Telefonisch 

contact

Balie 

gemeentehuis WhatsApp

Chatten via 

gemeente website

Een kapotte straatlantaarn melden. 20% 20% 22% 2% 29% 6%

Informatie vragen over zorg. 17% 19% 49% 6% 6% 2%

Weten of een bouwvergunning nodig is. 26% 19% 40% 2% 8% 6%

Niet

Wil worden 

geïnformeerd

Wil worden 

geraadpleegd

Wil graag 

advies geven

Wil 

samenwerken 

en uitvoeren

Wil 

meebeslissen

Bepalen van plaatsen van bomen, 

lantaarnpalen etc. 13% 28% 23% 13% 6% 16%

Beleid bepalen (woonvisie etc.) 16% 31% 21% 11% 4% 16%

Hulp bij uitwerken van ideeën in eigen 

straat/wijk. 8% 23% 25% 16% 10% 17%
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Vraag 17.0 Vrouwen 

 
 
  

Niet

Wil worden 

geïnformeerd

Wil worden 

geraadpleegd

Wil graag 

advies geven

Wil 

samenwerken 

en uitvoeren

Wil 

meebeslissen

Bepalen van plaatsen van bomen, 

lantaarnpalen etc. 19% 32% 17% 9% 5% 19%

Beleid bepalen (woonvisie etc.) 14% 43% 15% 10% 3% 14%

Hulp bij uitwerken van ideeën in eigen 

straat/wijk. 8% 29% 23% 13% 9% 18%
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Vragenlijst 
 
Lay-out niet zoals getoond in online vragenlijst. 
 
Beste inwoner van Hof van Twente, 
Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek. De gemeente wil de communicatie nog beter afstemmen op uw wensen. 
De vragen gaan over de informatie die u van de gemeente krijgt en over de manier waarop u deze informatie krijgt. 
Het onderzoek is anoniem. De persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen om u te informeren als u een prijs heeft gewonnen. 
Succes met het invullen van de vragen! 

 
Achtergrond deelname 
* 1. Op welke manier bent u bij deze enquête terechtgekomen? 
www.hofvantwente.nl 
Hofweekblad 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Lokale nieuwssites 
Lokale krant/tv 
Bericht vanuit Ikpraatmee 
Bericht vanuit de gemeente 
Schriftelijke uitnodiging van de gemeente 
Via familie, vrienden of kennissen 
Anders, namelijk (geef nadere toelichting) 

 
Media gebruik 
* 2. Van welke social media maakt u gebruik? 
Antwoorden: 
Dagelijks 
Wekelijks meerdere keren 
Wekelijks 
Maandelijks meerdere keren 
Maandelijks 
Enkele keren per jaar 
Nooit 
Weet niet / Geen mening 
 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Snapchat 
LinkedIn 
Whatsapp 
TikTok 
YouTube 
Overig Social Media (geef nadere toelichting) 
 

* 3. Van welke onderstaande online nieuwsbronnen en/of apps maakt u gebruik? 
Antwoorden: 
Dagelijks 
Wekelijks meerdere keren 
Wekelijks 
Maandelijks meerdere keren 
Maandelijks 
Enkele keren per jaar 
Nooit 
Weet niet / Geen mening 
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Hofvantwente.nl 
Tubantia.nl 
RTV-oost.nl 
Goorsnieuws.nl 
Goorsvictorie.nl 
Maarkelsnieuws.nl 
Nieuwsuitdelden.nl 
Wegdamnieuws.nl 
Deepsnieuws.nl 
Hofnieuws.nl 
Hofstreek.nl 
Hofweekblad.nl 
Overige (geef nadere toelichting) 

 
* 4. Van welke niet digitale nieuwsbronnen maakt u gebruikt? 
Antwoorden: 
Dagelijks 
Wekelijks meerdere keren 
Wekelijks 
Maandelijks meerdere keren 
Maandelijks 
Enkele keren per jaar 
Nooit 
Weet niet / Geen mening 
 
Tubantia 
Hofweekblad 
Rijssens/Holtens 
weekblad 
Hengelo's weekblad 
Landelijke krant 
Regionale Radio/TV 
Landelijke Radio/TV 
Overige lokale Radio/TV 
HofstreekFM 
Overige (geef nadere toelichting) 

 

Informatie over Gemeente Hof van Twente 
* 5. Waar vindt u in het algemeen nieuws over de gemeente Hof van Twente? 
www.hofvantwente.nl 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Hof van Twente nieuws in Tubantia 
RTV Oost 
Lokale nieuwssites (zoals Goorsnieuws, Maarkelsnieuws, 
NieuwsuitDelden e.d.) 
HofstreekFM 
Hofweekblad 
www.hofweekblad.nl 
Nieuwsbrief Hof van Twente via email 
Volg geen gemeentenieuws 
Overige (geef nadere toelichting) 

 
* 6. Waar vindt u het nieuws over de gemeente Hof van Twente het liefst? 
www.hofvantwente.nl 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Hof van Twente nieuws in Tubantia 
RTV Oost 
Lokale nieuwssites (zoals Goorsnieuws, Maarkelsnieuws, 
NieuwsuitDelden e.d.) 
HofstreekFM 
Hofweekblad 
www.hofweekblad.nl 
Nieuwsbrief Hof van Twente via email 



46 
 

 
 
Geen, volg ik niet 
Overige (geef nadere toelichting) 
 

* 7. Hoe zou u het gemeentenieuws (besluiten van de gemeenteraad, afspraken en veranderingen binnen de 
gemeente) willen ontvangen? 
Keuze: 
Kort Uitgebreid Niet / Geen interesse 
 
Op papier / schriftelijk 
Per mail 
Per App 
Zowel schriftelijk als digitaal 

 

Soorten nieuws 
* 8. Waar vindt u het volgende nieuws het liefst? 
(let op: meer keuzes mogelijk) 
 
Eerder onderzoek in Hof van Twente heeft uitgewezen dat er veel verschillen zijn in soorten nieuws en op welke wijze inwoners dit 
nieuws willen ontvangen. Hieronder volgen daarom enkele specifieke soorten nieuws, waarbij we van u zouden willen weten hoe u deze 
het liefst ontvangt. 
Keuzes:  
Nieuwsbrief 
www.hofvantwente.nl  
Facebook 
Lokale nieuwssites 
HofstreekFM 
App 
Hofweekblad 
Brief/email 
Filmpje 
Apps die een seintje geven 
Persoonlijke Informatie Pagina (PiP) 
Niet 
 
Aanvraag bouwvergunning 
Aanvraag vergunning evenementen 
Wijziging bestemmingsplan 
Info over afval en milieu 
Aanslag belastingen 
Werkzaamheden eigen straat 
Werkzaamheden eigen wijk 
Overige (geef een toelichting) 
 

* 9. Bent u bekend met de volgende digitale mogelijkheden en in hoeverre gebruikt u deze: 
 
Mijnoverheid en MijnHofvanTwente zijn digitale postvakken. Hier worden bijvoorbeeld belastingaanslagen weergegeven of u wordt op de 
hoogte gehouden van de voortgang in contacten die u met de gemeente heeft. 
Keuzes: 
Bekend en gebruik ik ook 
Bekend en ga ik gebruiken 
Bekend en ga het voorlopig niet gebruiken 
Onbekend, maar lijkt me handig 
Onbekend, wil ik meer van weten 
Onbekend 
Weet niet / n.v.t. 
 
MijnOverheid 
MijnGemeenteHofvanTwente 
Eventuele opmerkingen (geef nadere toelichting) 
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Interesse peilen 
Zou u zich abonneren op 
zo'n digitale 
nieuwsbrief? 

* 10. Stel dat er een digitale nieuwsbrief is met een samenvatting van wat er allemaal in de gemeente gebeurt 
en is besloten. Afhankelijk van uw persoonlijke interesse kunt u dan verder klikken op 'meer nieuws' en meer 
informatie lezen. 
Keuzes: 
Zeer zeker 
Waarschijnlijk wel 
Misschien 
Waarschijnlijk niet 
Zeker niet 
Geen mening / n.v.t. 
 
Zou u zo'n gemeente 
nieuws App installeren? 

* 11. Een ander idee was een 'gemeente nieuws App'. Hierdoor kan gemeentenieuws snel en samengevat 
(kort) worden gedeeld. 
 
Zeer zeker 
Waarschijnlijk 
wel Misschien 
Waarschijnlijk 
niet Zeker niet 
Geen mening / 
n.v.t. 

 
* 12. Op social media zien we steeds meer filmpjes. Zou u communicatie van de gemeente in een filmpje 
willen zien? 
Goede keuze 
Afhankelijk van het onderwerp 
Kan verhelderend werken 
Ik zie graag een combinatie van video met begeleidende tekst 
Ik lees liever een tekst dan dat ik een filmpje moet bekijken 
Niet interessant 
Anders, namelijk .. 
 

13. Als u voorstander bent van gemeente-filmpjes, waar moet het dan aan voldoen? 
 
* 14. Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met gemeente Hof van Twente? 
Ja 
Nee 
Langer geleden 
Anders, nl. .. 
 

* 15. Welke manier van contact opnemen met de gemeente heeft u het liefst? 
Keuzes: 
www.hofvantwente.nl 
Email naar de gemeente 
Telefonisch contact 
Balie gemeentehuis 
WhatsApp 
Chatten via gemeente 
Website 
 
Een kapotte straatlantaarn melden. 
Informatie vragen over zorg. 
Weten of een bouwvergunning nodig is. 
Wilt u hier een toelichting op geven? 
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* 16. In welke vorm zou u op de website of in de communicatie met de gemeente het liefst aangesproken 
willen worden? 
In de u-vorm 
In de jij-vorm 
Geen voorkeur 
Overige (geef nadere toelichting) 

 
Participatie 
De gemeente wil graag samen met u zaken oppakken. Op welke manier zou u mee willen doen? 

* 17. Situatie: 
 
Keuzes: 
Niet 
Wil worden geïnformeerd 
Wil worden geraadpleegd 
Wil graag advies geven 
Wil samenwerken en uitvoeren 
Wil meebeslissen 
 
Bepalen van plaatsen van bomen, lantaarnpalen etc. 
Beleid bepalen (woonvisie etc.) 
Hulp bij uitwerken van ideeën in eigen straat/wijk. 
Overige (geef nadere toelichting) 

 
18. Heeft u verder nog opmerkingen over de manier waarop u van de gemeente informatie krijgt? 

 
Achtergrondvragen 
* 19. Ik woon in? 
Goor 
Markelo 
Diepenheim 
Bentelo 
Hengevelde 
Delden 
Ambt Delden 
Buurtschap / Overig 
Overige (geef nadere toelichting) 

 
20. Mijn leeftijd? 
tot en met 18 jaar 
18 t/m 25 jaar 
26 t/m 35 jaar 
36 t/m 45 jaar 
46 t/m 55 jaar 
56 t/m 65 jaar 
66 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar 
86 jaar en ouder 
Weet niet / wil ik niet zeggen 

 
21. Ik ben een? 
Man 
Vrouw 
Wil niet zeggen 

 
22. Laat als u kans wilt maken op één van de leuke prijzen hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter. 
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor deze verloting. 
 
Hartelijk dank voor uw inbreng. We gaan met de resultaten aan de slag. Met de resultaten zullen we proberen de communicatie tussen 
gemeente en inwoner nog beter te maken. 
Na klikken op 'gereed' komt u op de website van de gemeente. 
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Open antwoorden 
 
Vraag 1.0 Deelname enquête vanuit? 
 

o Brief. (4x) 
o E-mail (10x) 
o Goorsnieuws.nl (6x) 
o JIP 
o LinkedIn. 
o Maarkels nieuws. 
o Nieuwsuitdelden.nl (3x) 
o Tubantia. 
o Wegdamnieuws.nl 
o Zelf opzoeken. 

 
Vraag 2.0 Gebruik online social media. 
 

o Ben wel van plan om me op meerdere social media platforms aan te melden. 
o Bitchute, telegram. 
o Clubhouse. 
o De e-mail is het meest gebruikte medium. 
o FB en Twitter puur voor werk-doeleinden. 
o Hof van twente van toen tot nu. 
o Krant, tv, radio. 
o Msn (chat). 
o Pinterest. 
o Pinterest, wekelijks. 
o Signal. 
o Wordpress, Livejournal, Goodreads. 

 
Vraag 3.0 Van welke online nieuwsbronnen en Apps maakt u gebruik? 
 

o Ben meer gericht op mijn eigen kern, Markelo. 
o Ben vooral gericht op Markelo. 
o Dagelijks Telegraaf en NRC Handelsblad digitaal. 
o Deeps nieuws. 
o Hofweekblad voor gemeente berichten en nieuwtjes. 
o Kerkelijk blad van de h. geest parochie. 
o Landelijke krant dagelijks. 
o NOS Regionieuws. 
o nu.nl dagelijks. 
o Telegraaf teletekst. 
o Tubantia: Nu.nl : NOS teletekst. 
o Wist niet dat deze sites bestonden. 
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Vraag 4.0 Van welke niet digitale nieuwsbronnen maakt u gebruik? 
 

o Hofweekblad krijgen we vaker niet dan wel. 
o In Markelo praten wij met elkaar. 
o Kijk nooit TV. Ik kijk naar uitzending gemist en Netflix. 
o Nieuw berichten en muziek. 
o nu.nl 

 
Vraag 5.0 Waar vindt u over het algemeen nieuws over de gemeente Hof van Twente? 
 

o Alleen als echt nodig bezoek ik de website van de gemeente. 
o Als ik iets nodig heb google ik gewoon en dan kom ik op één van de genoemde 

sites. 
o Borne boeit als buurgemeente. 
o DELDENS NIEUWS VIA DE COMPUTER. 
o E-mail abonnement op Raadsinformatie. 
o Gericht zoeken via Google. 
o Goorsnieuws. (3x) 
o Hoor het in de buurt, via de buurtvereniging. 
o Ik ben geabonneerd op de raadsstukken van de gemeente. (2x) 
o LinkedIn. (2x) 
o NOS nieuws en rtl4. 
o Topics en tubantia.nl. (2x) 
o Wegdamnieuws. 

 
Vraag 6.0 Waar vindt u het nieuws over Hof van Twente het liefst? 
 

o Email. 
o Belangrijk nieuws bijv. Over de hack in een extra brief huis-aan-huis bezorgd. 
o Dagelijks beluisterd. 
o Deeps Nieuws. 
o Goorsnieuws. 
o Ik zie dat er een nieuwsbrief HvT is, daar ga ik me voor aanmelden. 
o In de bus. 
o Jullie eigen website. 
o Krimp aub social media kanalen tot 0. Privacy van u en mij is niet genoeg 

geborgd. Gemeente HvT moet als overheidsbedrijf zelf " digitaal informeren" en 
zorgen voor "digitaal data beheer" WOO. 

o Maakt niet zoveel uit. 
o Nieuwsuitdelden.nl. 
o Praktische informatie; opzoeken via duidelijke internet site. 
o Topics en tubantia.nl. 
o Tubantia. 
o Via bv buurtvereniging. 
o Via e-mail, omdat er nu veel bronnen zijn (zie de opties hierboven). Eén 

overzichtelijke bron of startpagina achtige constructie zou beter zijn. 
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Vraag 8.0 Waar vindt u het volgende nieuws het liefst? 
 

o 1 op 1 communicatie de gemeente is er voor de (individuele) burger. En tuig je 
digitale archief eens op zodat er volledig geïnformeerd wordt. Bij college 
voorstellen en besluiten horen ook de ambtelijk adviezen openbaar te zijn zeker 
als ze onwelgevallig voor het "College" zijn. Om via de WOB informatie te krijgen 
duurt bij mijn situatie i.p.v. 4 weken nu al bijna een jaar en ik wacht nog steeds op 
de toegezegde informatie en stukken. 

o Aanslag belastingen gewoon via mijnoverheid.nl (dat is de centrale plek voor alle 
overheidsbelastingen). Niet nog een aparte 'centrale' plek a.u.b. 

o Aanslag in Mijn Overheid. 
o Algemene zaken via Hofweekblad en website HofvanTwente.nl. Zaken die directe 

betrekking hebben op eigen woonomgeving via brief, Hofweekblad en HvT.nl. 
o Geclusterde nieuwsbrief met actuele onderwerpen. 
o Hofweekblad gaat ook regelmatig in de papiervak, waardoor verleende 

vergunningen-die jou aangaan - niet mee krijgt bv het verbreden van een weg. 
o Maar dan wel in een kleiner formaat krant, anders bijna niet meer te lezen. 
o Wanneer het wijk of straat betreft per brief. 

 
Vraag 9.0 Bent u bekend met de volgende digitale mogelijkheden en in hoeverre 
gebruikt u deze:  
 

o Aanslag belastingen gewoon via mijnoverheid.nl (dat is de centrale plek voor alle 
overheidsbelastingen). Niet nog een aparte 'centrale' plek a.u.b. 

o Al vaker een contact / klacht ingediend. Helaas hoor je er nooit iets op terug. 
o Als MijnHofvanTwente hetzelfde werkt als het digitale loket van Rijssen-Holten, 

is dit zeker handig. 
o Ben er bekend mee, maar gebruik ze (nog) niet. 
o De gemeente (als nieuwe woonplaats voor mij) is tot nu toe absoluut 200% 

onbereikbaar! 
o De goede en oprechte mensen daargelaten, zitten er bij de gemeente nogal wat 

ego’s, die het niet zo nauw nemen met de (rechts)regels. Als alles gebundeld is 
kan dit negatief uitwerken. Bovendien is de beveiliging van de gemeente ook niet 
al te best gebleken. Ik blijf bij voorkeur zoveel mogelijk en zover mogelijk van de 
gemeente weg. Gemeente wil van alles van de burger, maar geeft zelf vaak niet 
thuis. Er is ook een totaal gebrek aan het geven van noodzakelijke informatie. Als 
de gemeente voor Jantje is, zal deze er alles aan doen om Pietje te onthouden van 
informatie, ofwel “zoek het maar uit”. 

o Is het wel handig als deze gemeente zoveel mogelijk digitaal wil gaan we zijn nog 
maar net bekomen van de hackers.... bouw veiligheid in door deskundigen. 

o Kan dat in combinatie met mijnoverheid? 
o MijngemeenteHvT nog niet nodig gehad. 
o Tegenwoordig zo ontzettend veel verschillende digitale postvakken allemaal met 

aparte inloggegevens waardoor het niet meer overzichtelijk en functioneel is. 
o Twijfel i.v.m. de grote hack vorig jaar. 
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o Zeer slechte site met nog slechtere antwoorden. Niemand komt ergens op terug 
standaard antwoord is daar is m'n collega mee bezig en die is er nu niet of komt 
pas over 3 weken terug van vakantie etc.. 

 
Vraag 13.0 Filmpjes opmerkingen. Waar moet een filmpje aan voldoen? 
 

o Afhankelijk van de duur van het filmpje. Ik vind het het meest prettig als het 
filmpje een aanvulling geeft op de tekst, en de tekst alle informatie bevat. 

o Als het geen tenenkrommende of slaapverwekkende filmpjes bomvol 
ambtenaarstaal zijn wel. 

o Enkel ter ondersteuning van bereik breder en jonger publiek. Dus niet in plaats 
van... 

o Hangt af van de kwaliteit en duur van de video. Vlot, strak en doelgericht? Dan 
prima. Kneuterig en langdradig? Liever niet. 

o Het is handige het middel te bepalen na een analyse van de doelgroep en de 
bepaling van de boodschap. 

o Hou niet zo van filmpjes. 
o Ik verafschuw sociale media en zeker Facebook. 
o Niet alles via sociale media! 
o Wel via e-mail, maar niet via social media. Geen zin om naar andere onzin te 

kijken. 
o Zorg dat er door de gemeente niet meer kosten worden gemaakt. 

 
Vraag 15.0 Welke manier van contact opnemen met de gemeente heeft u het liefst? 
 

o Als het iets is voor mijzelf is telefoon het handigst en snelste manier van 
communiceren. 

o Ben niet nodig met huurhuis. 
o Bepaalde zaken zijn moeilijk in enkele woorden duidelijk te maken. Een persoon 

kan dan vragen stellen als het niet duidelijk is. 
o Bevestiging dat bericht is overgekomen en gelezen en actief wordt afgehandeld 

met snelheid. 
o Bij mail heb je het zwart op wit en minder kans op spraakverwarring en wel 

persoonlijk. 
o Bij mailverkeer heb ik een bevestiging van wat er besproken is, bij telefoon niet. 
o Bij telefonisch contact is het duidelijk te overleggen en weet je direct waar je aan 

toe bent. 
o Bij telefonisch contact kun je doorvragen. 
o Bij telefonisch contact weet je direct waar je aan toe bent. 
o Bouwvergunning alleen tel. contact als ik er via de website niet uit zou komen. 
o Chat wel met e-mail als opvolging: als persoon niet snel reageert en ik offline ga 

of m'n browser per ongeluk afsluit, dat dan de conversatie per e-mail wordt 
opgevolgd. 

o Dan heb ik het ook op “papier” bevestigd staan wat er moet. 
o Dan heb je bewijs. 
o Dan heb je direct antwoord en kan er van beide kanten doorgevraagd worden. 
o Dan staat het duidelijk op papier naar beide partijen. 
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o Dat gaat het snelst. 
o Defecte mast via buitenbeterapp o.i.d.. 
o Dit kan volgens mij soms op afstand, maar moet bij iets lastiger ook fysiek 

kunnen. 
o Duidelijk vragen hoe het geregeld is en of er vergunning nodig is. 
o E-mails zijn makkelijker voor mijzelf te beheren qua administratie. 
o Een melding is een kort snel bericht, informatie opvragen is afhankelijk van 

meerdere factoren. 
o Email werkt niet.  geen antwoord! (sorry cultuur). 
o En dan schriftelijke bevestiging. 
o Ervaring m.b.t. zorg leerde dat persoonlijk contact noodzakelijk is: duurt heel 

lang. 
o Heeft de gemeente voortreffelijk ingericht. 
o Helaas blijkt dat de mondelinge info kan verschillen van info via tekst bij de 

gemeente Hof van Twente. 
o Het ene onderwerp gaat over een melding. Het andere omvat veel meer inhoud 

en is over de WhatsApp niet te lezen. 
o Het gaat om de informatie overdracht. Daarom verschillende antwoorden. 

Melden via WhatsApp. Bij informatie wil ik een medewerker persoonlijk spreken. 
o Hoe belangrijker, des te persoonlijker. 
o Iets melden kan zo heel laagdrempelig. Zorgvragen zijn vaak heel persoonlijk en 

dan is whatsapp ook vatbaar voor misinterpretatie van tekst, de laatste is een 
informatievraag zoals er heel veel zijn. die vragen en info zouden op één plek 
terug te vinden moeten zijn. 

o Ik geef de voorkeur aan telefonisch contact omdat het persoonlijker is. Je kunt 
doorvragen als iets niet helder is bijvoorbeeld en hebt snel informatie. 

o Ik heb geen contact gehad. 
o Ik moet zeggen dat ik via WA altijd keurig ben geholpen. 
o Ik zoek het liever op internet, zolang de informatie die ik zoek duidelijk te vinden 

is. 
o In elk geval voorkeur voor de meest snelle manier. 
o Makkelijk en vaak meteen antwoord. 
o Makkelijk. Kunt melden wanneer het je uit komt, ook in de avond dus. E-mail is 

ook prima, maar kon er maar 1 selecteren. 
o Meldingen openbare ruimte bij voorkeur: BuitenBeter app. 
o Met bellen kunnen onduidelijkheden meteen weggenomen worden. 
o Niet dat ik er iets van verwacht gezien mijn contact ervaringen tot nu toe. 
o Op de site kun je volgens mij veel vinden. 
o Overzichtelijk, kan ik alles vinden. Kan ik specifiekere vragen stellen. 
o Personeel wordt veronderstelt bekend te zijn met materie of andere deskundige. 
o Persoonlijk contact om eventuele nieuwe vragen die opkomen gelijk te kunnen 

stellen en beantwoord te krijgen. 
o Praat gemakkelijker. 
o Receptionisten willen alle privé-gegevens weten. Iedereen kan meeluisteren die 

vlakbij de balie staan. Als ik bel om een kapotte straatlantaarnlamp te melden, 
dan zijn mijn persoonsgegevens belangrijk? Ik ervaar het als een schending van 
mijn privacy. 
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o Spreek graag een mens en haat Zivver. 
o Veel vragen kunnen per mail beantwoord. Het scheelt jullie tijd. 
o Via app geef je gewoon iets door, bellen doe ik als ik direct iets wil weten en de 

site gebruik ik ter informatie. Mocht ik twijfelen, dan bel ik alsnog. 
o Voor dringende zaken is telefonisch contact prettig. Voor dingen wat 

noodzakelijk is maar kan wachten is whatsapp ideaal. 
o Voor eventuele aanvullende vragen. 
o WhatsApp is prima voor eenvoudige berichtjes en eenvoudige antwoorden.  

Vragen over zorg zijn ingewikkelder,  dus dan even bellen. Communicatie over 
een bouwvergunning moet goed gedocumenteerd worden, dan dus per e-mail. 

o Zelf niet meer nodig. 
o Zorg gaat vaak via Salut, ben daar niet erg tevreden over. 

 
Vraag 16.0 Aanspreekvraag. 
 

o Aanspreken met u geeft nog altijd een vorm van respect. Dat is soms ver te 
zoeken. 

o Beste lezer // geachte heer, mevrouw // ligt eraan hoeveel genders er in goor 
wonen (niet discriminerend) maar anders zou ik: ''Beste lezer'', gebruiken. 

o Door jongeren met u, door ouderen met jij. 
o Gewoon lekker informeel houden :-) 
o Hoe wil de gemeente worden aangesproken? 
o Ik ben van jou en jij maar er zijn omstandigheden waarbij dat onwenselijk is. 
o Ik ga voor de wij vorm. 
o Maakt me niet uit hoe ik word aangesproken als we maar een antwoord krijgen 

en ook graag dezelfde dag nog. 
 
Vraag 17.0 Participatievraag. 
 

o Als het van invloed is op mijn persoonlijke situatie, dan wil ik graag geraadpleegd 
worden. Afhankelijk van de situatie kan hier een advies uit volgen en ben ik 
bereid hulp te bieden wanneer dit gewenst is. 

o Als je burgers wil betrekken, doe dat dan ook volledig. Beperk het niet tot 
inloopavonden, maar geef burgers dan ook carte blanche en dus bevoegdheden, 
of doe het niet en houd zelf regie. Een tussenvorm voelt log en het resultaat is er 
denk ik niet beter op (kaasplein bla bla Markelo... goed bedoeld, maar duurt erg 
lang en resultaat is vrij matig ben ik bang...). 

o Bijna iedereen wil toch vooral weten wat er in zijn of haar straat gaat gebeuren 
en indien mogelijk daar ook iets van vinden? Dus ook voor de eerste, als in mijn 
straat lantaarns geplaats worden of bomen zou het fijn zijn dat bewoners mogen 
meedenken. Nu zijn er eiken geplaatst zonder overleg, van alle mogelijke 
boomsoorten! (Eikenprocessie) 

o En graag informatie krijgen. 
o Energie opwekken zeker informatie. 
o Ervaring leert dat als je een mening hebt de gemeente redelijk snel in de 

juridische stand schiet. "Wettelijk zijn we als gemeente genoodzaakt u mee te 
laten praten, maar we doen er eigenlijk niets mee. 
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o Gaat allemaal goed. 
o Gemeente /ambtenaren moet er zijn voor de burgers merk te vaak dat dit niet zo 

is. 
o Ik wil meebeslissen nadat de gemeente mij als burger volledig en zonder dubbele 

bodem informeert over de mogelijke scenario's die deskundig uitgewerkt zijn. 
Ideeën die door burgers geopperd worden zouden daarbij ook deskundig door de 
gemeente moeten worden uitgezocht. Ik wil als burger niet het huiswerk voor de 
gemeente hoeven doen. 

o Ik zou hierover willen mee denken. 
o Kan je ook aangeven als je een speeltuin groener wilt? Of bloemrijker? Of een 

stuk zonder maaien? 
o Na eerste informatie is vervolg afhankelijk van het onderwerp. 
o Onderzoek moet al gedaan zijn, geen zelfonderzoek. 
o Wanneer mensen willen bouwen, dan gebeurt dat toch wel. als een hoge piet iets 

wilt die wat voor het zeggen heeft, dan komt die boom of wat dan ook er toch wel. 
o Wil altijd graag meepraten. 
o Wordt toch niet naar geluisterd. 

 
Vraag 18. Opmerkingen 
Heeft u verder nog opmerkingen over de manier waarop u van de gemeente informatie krijgt? 

 
o A.u.b. één plek om informatie te halen (website gemeente) als ik daar zelf 

behoefte aan heb (bijv. aanvragen bouwvergunning). En één plek om informatie 
te ontvangen (bijv. 1 register, mijnoverheid.nl aangevuld met een e-mail-
notificatie dát er een bericht is. Maar probeer alsjeblieft niet het wiel opnieuw uit 
te vinden en veel geld in apps of video's te steken die vaak gezien worden als 
prestigeproject, maar echt niet opleveren wat ze kosten. Mooi voorbeeld zijn 
volgens mij de matrixborden bij het binnenrijden van de gemeente; kosten 
tonnen, maar er is geen toerist die er meer door naar Markelo komt.  - In het 
algemeen: liever digitaal i.p.v. papier. Mooi voorbeeld; informatie over 
afvalstromen kregen we per folder... 

o 2021 belasting alvast voorschot laten betalen. 
o Algemeen kan de communicatie door het ambtelijk apparaat veel beter en pro-

actiever. men doet haar best, maar  het kan meer alert en procedures kunnen veel 
korter, waardoor de kritieke reacties, ook onder inwoners verdwijnen en de 
grondhouding van de bevolking richting de gemeente verbetert. 

o Als er plannen zijn voor mijn buurt, leeftijdsgroep e.d. dan graag vóór informatie 
in kranten en andere algemene informatie bronnen. 

o Antwoorden geven! niet wegduiken! Inzetten. Integer zijn !  COMMUNICEREN! 
o Belangrijke informatie tijdig verstrekken. Ruim de tijd geven om de klant de 

zaken te laten regelen. 
o Best tevreden ! 
o Bijna altijd krijg ik goede informatie of doorverwijzing. Ook teruggebeld worden 

lukt meestal.  Ben dus niet ontevreden over informatieverstrekking. 
o Burgerpanel met brede vertegenwoordiging inwoners. 
o Contact via de website van de gemeente werkt meestal goed. Laatst was een 

medewerker mij "vergeten". De gemeente app werkt dan goed. 
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o De communicatie over het woonwagenbeleid is slecht. Twee jaar geleden was er 
een vergadering over het doel van de Europese Unie. Wij zouden blijvend op de 
hoogte gehouden worden. We hebben het niet ontvangen. Wel gelezen op 
Goorsnieuws. 

o De gemeente moet er niet van uitgaan, dat iedereen een smartphone en/of 
computer heeft en er mee om kan gaan. 

o De informatie is vaak omslachtig en onduidelijk! 
o De vlotte correspondentie wordt gewaardeerd!  De informatie voorziening van 

het Hofweekblad is compleet, wellicht dat zeer belangrijke zaken ook per email 
doorgegeven kunnen worden. Gezien de ervaring met de epidemie lijkt het een 
goed idee dat u weet wie u niet bereikt met alle middelen die er nu zijn. Ik heb 
ook wel behoefte aan een objectieve berichtgeving over de zaken die de 
gemeenteraad behandelt. Tubantia stelt op dat gebied teleur en het Hofweekblad 
accepteert alle ingezonden stukken van partijen en particulieren. 

o Delen wat er in de wijk gebeurt naar de burgers dat word vaak overgeslagen of ze 
nemen stap te snel door alles gelijk uit te werken. 

o Doorgaan op huidige voet. 
o Een idee? Een boekje met de regels van de gemeente waar je direct mee te maken 

kan krijgen, zoals bouwen en vergunningen, erfscheidingen enz. Daarbij de 
afdeling vermelden op het gemeentehuis en verwijzing naar welk deel je kan 
gaan van de (ingewikkelde) website van de gemeente. En met een begrijpelijk 
stappenplan. Als je bv onder “zienswijze” verstaat, dat je je mening mag geven, 
maar dat later blijkt dat je geen verweer meer mag voeren omdat je toch eerst je 
zienswijze had moeten laten weten, valt dit voor mij onder slecht en 
onbegrijpelijk Nederlands. Iets wat facultatief lijkt, blijkt een instinker! 

o Eventueel een nieuwsbrief per kwartaal met belangrijke zaken. 
o Graag informatie gegroepeerd op kern daar waar mogelijk. 
o Het is heel lastig om informatie te krijgen. Het lachertje van de week is: enkele 

weken geleden papieren dossiers (van voormalige gemeente Markelo) 
aangevraagd bij een medewerker HvT, antwoord?? Na enkele weken hoor ik " 
door de hack kan het niet geleverd worden." Ik als archivaris moet dan echt 

lachen.                          
o Het krijgen van informatie is slecht, ingewikkeld, zeer bewoneronvriendelijk! 
o Het zou fijn zijn geïnformeerd te worden over vergunningsaanvragen die in de 

directe omgeving van waar je woont spelen. 
o Ik ben geïnteresseerd in het nieuws en ga wel op zoek naar info, kan me 

voorstellen dat mensen het wel best vinden en pas iets van zich laten horen als de 
bulldozer door de straat rijd. Misschien een opvallende enveloppe met een felle 
kleur in de brievenbus om inwoners te wijzen op belangrijk bericht. 

o Ik erger mij aan diverse beslissingen binnen de gemeente. M.i. moet veel meer in 
de wij vorm gedacht worden.  Ik vind dat diverse mensen binnen de gemeente 
denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. 

o Ik ontvang het Hofweekblad niet iedere week. Dat is jammer en ik weer niet wie 
de bezorger is. Heb het al wel bij Hofweekblad gemeld. De naam/adres van de 
bezorger mogen ze niet geven. 
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o Ik vind dat de inwoners erg slecht geïnformeerd zijn omtrent de hack. Er had 
minstens een excuusbrief en waarschuwing voor identiteitsfraude in een brief 
naar elke inwoner moeten gaan. WMO en sociale zaken communiceren slecht tot 
helemaal niet. 

o Ik wacht nog steeds op de rekening van de gemeentelijke aanslag en het 
aanvragen van een id kaart. Ik hoor maar niks over wanneer ik deze kan 
verwachten. Communicatie is erg slecht. 

o Ik zou de data goed beveiligen tegen hackers.... 
o Inzake vragen aan de gemeente voor hulp komt er geen antwoord of weten ze het 

niet. Kortom zeer slecht. 
o Kom belofte na, let op snelheid. Als u in een brief 'op korte termijn' 

asbestonderzoek aankondigt, wacht dan niet tot de burger na 5 weken gaat 
bellen om te vragen wat 'korte termijn' in gemeenteland is. 

o Krijg geen informatie... ( middels brief in de brievenbus betreft participatie graag 
op voorhand met de bewoners en burgers bespreken... en niet altijd achteraf en 
als er al begonnen is... 

o Krijg ik die? Moet actief op zoek. Hofweekblad, ouderwets en achterhaald, kan 
echt niet meer. 

o M.b.t. afvalkalender: vervelend om verwezen te worden naar TwenteMilieu, waar 
ik moet inloggen en die mijn emailadres daarvoor schijnt nodig te hebben. 
Voorkeur voor directe inzage zonder nodeloze inlog. 

o Mijn ervaring is dat als er werkelijk iets speelt wat erg belangrijk is, dan hoor je 
pas iets als alles al lang in kannen en kruiken is. In elk geval is er dan al een plan 
waar gewoon naartoe geredeneerd wordt. Het moet doorgaan omdat wat de 
gemeente betreft dat het handigst is. Voorbeelden: bomenkap o.a. Gondalaan en 
op de Kortedijk stond de mooiste prunusboom (heel groot) die ik ooit gezien heb. 
Zomaar gauw even omgekapt destijds omdat het de huizen in de weg stond. Was 
niet afgesproken! De natuur wordt in Goor niet in ere gehouden, zonnepanelen 
velden in de natuur aan het eind van de van Heeckerenweg, ondanks het feit dat 
de aanwonenden er tegen waren. De manier waarop de woonwagens in Goor 
geplaatst moeten worden is ook niet vooraf aan de bewoners van Goor gevraagd 
of ze zelf ideeën daarover hebben. 

o Misschien e-mails daadwerkelijk beantwoorden, i.p.v. de gebruikelijke teksten te 
sturen en dan verder niets. 

o Naar mijn gevoel ontbreekt in de Gemeente Hof van Twente een duidelijke 
waardering voor culturele uitingen/manifestaties  e.d. Bewust gebrek aan 
waardering/behoefte van Gemeentelijke zijde? 

o Nee, de heren in het gebouw beslissen maar er word toch niet geluisterd naar de 
inwoners. 

o Nee hoor ik kijk  regelmatig in het Hofweekblad en op de gemeentesite. De 
wijkbeheerder is wel slecht bereikbaar. 

o Nee. Over het algemeen gaat het wel goed. Een agenda van dingen dit te doen zijn 
in de Hof, zou wel leuk zijn bij een nieuwsbrief. 
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o Onderwerpen uit het recente verleden hebben ertoe geleid dat ik de Gemeente 
niet meer vertrouw als het over "Samen" gaat. Ik noem een zonnepark, meerdere 
woonwagenplaatsen of de asbestsanering in Goor. Gemeente doet (Betaald) haar 
huiswerk niet goed, maakt een keuze en laat mij als inwoner (Onbetaald) 
deskundige worden om te bewijzen dat de keuze van de gemeente m.i. niet de 
juiste is. Wie zou er nou voor wie moeten werken? Daarna geeft gemeente aan 
dat een situatie al loopt en niet meer gecorrigeerd kan worden. Sorry, maar een 
volgende keer hopen we u als burger beterschap te beloven en oh ja bedankt 
voor het doen van het huiswerk dat wij niet goed gedaan hebben! 

o Over de RES en de gezondheidseffecten van de verschillende alternatieve energie 
bronnen zou wel beter gecommuniceerd mogen worden. Daarbij is de term 
zonneveld een te positieve benaming voor deze industriële activiteiten. 

o Rommelig, onzorgvuldig en altijd te laat. Probeer maar eens een indruk te krijgen 
van de bouwplannen in kader van veenplan. Kost je meer dan een dag op 
planviewer uit komen en dan verzuip je in de details. Dat is voor nieuws junkies 
of om de boel gewoon onder het vloerkleed te schuiven. Je wordt of overspoeld 
bedoeld voor professionals of er is gewoon geen informatie. Waarschijnlijk 
omdat dat door derden wordt verzorgd. Laat de ambtenaren zelf maar eens in de 
openbare stukken zoeken .... dan is het wellicht snel wat meer op orde. Nu is het 
een verplicht nummer want niemand kijkt er naar lijkt wel de insteek. Wat is dat 
toch ? WIJ zijn toch de Gemeente en het is niet Hullie tegen Zullie. 

o Soms slechte communicatie. Neem bv. de zendmast bij sporthal de reiger. 
Tijdelijk en nu staat er een tweede bij. Zonder enige vorm van communicatie of 
vergunningaanvraag/verstreking. Ik mag dus ook zonder melding een 
vlaggenmast plaatsen. Zij (Pro-Rail) mag, dus ik ook. 

o Soms te laat of onnauwkeurig. 
o Soms zoek ik naar bouwplannen op adres en dan blijkt er op de site niets 

gevonden te worden. Dat verbaasd me dan. 
o Te laat, ik lees op goorsnieuws dat er woonwagenkamp gesitueerd zou kunnen 

worden tegen over mijn woning. Pas uren later krijg ik een brief. 
o Thema-avonden organiseren wanneer veranderingen, vernieuwingen, innovaties 

in het geding zijn. 
o Tot nu toe heb ik persoonlijk de indruk dat inspraak en/of participatie het doel 

dient op eventueel levende bezwaren te kunnen anticiperen. 
o Vaak al in een stadium dat het er op lijkt dat zaken niet te herroepen lijken en de 

gemeente al een vastgenomen besluit heeft genomen. Dus achteraf i.p.v. in  
samenspraak. Zie Zonnepark en Woonwagenlocaties als voorbeeld. 

o Veel succes met het verdere onderzoek. Dit gaat vast lukken met de resultaten uit 
dit onderzoek! 

o Vergeet niet dat er ook nog mensen zijn en zullen zijn die nooit met een computer 
kunnen werken. Hun stem wordt dus in dit onderzoek NIET gehoord en dat vind  
ik betreurenswaardig. 

o Via de lokale bronnen werkt het ‘t beste. 
o Voor mij is het momenteel voldoende. Heb de gemeente eigenlijk alleen nog maar 

nodig gehad voor reisdocumenten en rijbewijs. 
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o Wanneer er brieven naar de griffie gestuurd worden voor de gemeenteraad dan 
een bevestiging voor ontvangst naar de afzender. En fatsoenlijk antwoord van 
politieke partijen op brieven en geuite zorgen.  Hartelijk dank . Als burgers hun 
zorgen uitspreken daar serieus op reageren. 

o Weinig specifiek persoonlijk. Er mag wel wat meer gedaan worden voor 
alleenstaande jongeren t.a.v. wonen vooral in kleinere kernen, niet genoeg 
aanbod koopwoningen appartementen. Biedt onze toekomstige mantelzorgers 
een mogelijkheid om in eigen plaats te blijven wonen, geen aanbod, wel 
aangegeven bij bijeenkomsten. Verloedering van plaats door leegstand panden 
die prima voor woonbestemming kunnen worden gebruikt. Ziet er niet uit. 
Jammer. 

o Wil ik iets melden vind ik via mail veel te omslachtig. 
o Zeer content met de Buiten-beter app! 
o Mag soms wel iets luchtiger / bondiger. 
o Ik ben een vrij nieuwe inwoner van de gemeente. Hoewel zelfs daarover ben ik 

niet zeker. gezien de beperkte openingstijden/bereikbaarheid en de onjuiste 
adresinfo over ons via Digi-d weet ik het werkelijk niet meer. Slecht bar slecht. 
wie weet wordt het nog es duidelijker en hebben we echt ons adres. 

o Zou graag zien dat de groenvoorziening de grasstroken en onkruid veel beter bij 
zouden houden in Delden. 

o Misschien een idee? Een ombudsvrouw/-man, die dienst doet als eerste 
vriendelijk aanspreekpunt? De jurist met een wekelijks spreekuur? Toetsing van 
functioneren van gemeenteambtenaren mede a.d.h.v. feedback van bewoners 
(anoniem)? Hoe wordt een mens overigens nog wijs uit zoveel informatie? Burn-
out is een van de gevolgen hiervan. Belangrijke informatie die iemand persoonlijk 
of eigen woonomgeving raakt altijd per brief! Er zijn, en komen steeds meer 
mensen, die het digitale alleen in uiterste noodzaak gebruiken, mede vanwege 
het reële gevaar opgelicht te worden. Daarnaast is het een dure grap, die de 
overheid, banken enz. iedereen opgedrongen heeft. En het onzalige idee de app te 
willen gebruiken is helemaal te zot voor woorden. Er zijn zaken gewoon privé, 
zoals mijn telefoon. Succes met het onderzoek. 
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Extra: uitsplitsingen in radargrafiek-vorm 
 
Vraag 2.0 Van welke social media maakt u gebruik? 
Wekelijks. 
 

 
 
Vraag 4.0. Wekelijks gebruik van niet-digitale nieuwsbronnen. 
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Vraag 5.0. Waar vindt u nieuws over Hof van Twente? 

 
 
Vraag 6.0. Waar vindt u Hof van Twente nieuws het liefst? 
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Vraag 15.0.  
Welke manier van contact opnemen met de gemeente heeft u het liefst? 
 

 
 
Naar leeftijdsklasse en situatie. 
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Naar leeftijdsklasse en situatie. 

 
 
Naar leeftijdsklasse en situatie. 
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Vraag 16.0. Hoe zou u het liefst worden aangesproken? 
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Vraag 17.0. Hoe wilt u in de volgende situaties participeren? 
 
Participeren naar leeftijdsklasse. 

 
 
Participeren naar leeftijdsklasse. 
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Participeren naar leeftijdsklasse. 

 


