Resultaten peiling Gemeentelijke informatievoorziening
1

DeventerNu in Deventer Post

•

Bijna 7 op de 10 inwoners ontvangt de Deventer Post. Ruim 20 procent ontvangt de Deventer
Post niet, omdat ze een nee-nee sticker hebben, acht procent ontvangt de Deventer Post niet
terwijl deze groep geen nee-nee sticker heeft.

•

Van de mensen die de Deventer Post ontvangen, kent 77 procent de DeventerNu pagina’s.

•

Ruim 90 procent van degenen die de DeventerNu pagina’s kennen, leest deze ook..

•

De lezers geven de Deventer Nu pagina’s een 7,1 gemiddeld..

2

Website Deventer

•

86 procent van de Deventenaren heeft de website van de gemeente wel eens bezocht.

•

Een enkeling bezoekt de website dagelijks of meerdere keren per week. Acht procent bezoekt de
site meerdere keren per maand en 78 procent meerdere keren per jaar.

•

70 procent maakt gebruik van de zoekfunctie op de website, waarbij de zoekmachine bij ruim de
helft de juiste informatie oplevert.

•

De inwoners waarderen de dienstverlening via de website met een 7,0.

3

Digitale nieuwsbrief

•

Van de inwoners weet 18 procent dat het mogelijk is de digitale nieuwsbrief te ontvangen.

•

Van de inwoners die weten van de digitale nieuwsbrief zegt 54 procent op deze nieuwsbrief
geabonneerd te zijn. Vijfenzeventig procent van de bewoners zonder abonnement is (wellicht)
geïnteresseerd in een abonnement.

4

Gebruik informatiebronnen en bereik Stentor

•

De meest genoemde informatiebron om op de hoogte te blijven van informatie van de gemeente
Deventer is de Stentor (56 procent). Daarna volgt Deventer Post met 47 procent.

•

Van de bewoners die via de Stentor op de hoogte blijven, leest bijna 60 procent de Stentor (bijna)
dagelijks op papier of volledig digitaal.

•

25 procent van de Deventenaren volgt de gemeente via sociale media.

•

15 procent heeft de Gemeente Deventer app gedownload.

