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Lokale media Lochem
200

Leden van het inwonerpanel 'Lochem Spreekt' zijn
gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Daarnaast
zijn inwoners van de gemeente via o.a. sociale media en
huis-aan-huisbladen gevraagd om deel te nemen.

Uit het onderzoek blijkt een duidelijke voorkeur voor
een aantal aangeboden lokale media kanalen.
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Nagenoeg iedereen vindt het (heel) belangrijk om via
lokale media op de hoogte te blijven van wat er binnen
de gemeente speelt.
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In deze factsheet staat een samenvatting van de resultaten
van het onderzoek naar lokale media binnen de gemeente
Lochem.
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In de tabel hierboven staat het aantal deelnemers per kern.
Onder overig vallen: Joppe, Kring van Dorth en buiten de
gemeente Lochem.

Totaal aantal deelnemers aan het onderzoek: 659

GewenstAlgemeen
beeld lokale media
Hoe komt u het liefst aan informatie over wat
er speelt in de gemeente Lochem en omgeving?
Top 3

Ik ben geïnteresseerd in lokaal nieuws..
Top 3

Huis-aan-huis bladen

over eigen stad / dorp

Lokaal dagblad de Stentor

vanuit de gemeente Lochem

Diverse nieuwssites op het internet

over voorzieningen (winkels, huisarts)

Meest gebruikte lokale mediakanalen
Berkelbode

Radio Gelderland

RTV Gelderland

App de Stentor

86% leest iedere week huisaan-huis blad de
Berkelbode.

Van de deelnemers die wel
eens naar lokale/ regionale
radiozenders luisteren, heeft
68% ook één of meer
keren naar Radio Ideaal
geluisterd.

Uit een vervolgvraag over
lokale televisiekanalen
blijkt dat nagenoeg een
kwart wel eens
naar 'Allemaal1.tv' gekeken
heeft.

Naast de Stentor app
worden diverse social media
apps genoemd. Op social
media wordt met name
'De gemeente Lochem' en
'Lochems nieuws' bekeken.

Van de kijkers van
'Allemaal1.tv' heeft de
meerderheid het minder
dan een keer per maand
gekeken.

Website gemeente Lochem
De website van de gemeente Lochem wordt gezien als belangrijkste bron om te weten te komen wat er
speelt in de gemeente.

Tevredenheid huidig aanbod lokale media
Wat mist u op het gebied van informatie en
nieuws (lokale media) over wat er speelt in de
gemeente Lochem en omgeving?

Welk cijfer geeft u voor het huidige aanbod van
lokale media?

Regelmatiger bezorgen van
lokale kranten

Betere journalistieke
beschouwing

6,7

Meer informatie over wat er
in de verschillende kernen
gebeurt

Beschikbaarheid

60% vindt dat er voldoende lokaal nieuws en
informatie beschikbaar is

Betaalbereidheid

62% is niet bereid te betalen voor lokaal nieuws
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Wat gebeurt er met de resultaten?
Uit het onderzoek blijkt dat inwoners blij zijn met gratis nieuwsmedia. De Berkelbode is een gratis huis-aanhuisblad met een groot bereik. Voor de gemeente betekent dit dat wij pagina’s in de Berkelbode blijven
kopen. Wij informeren inwoners hiermee rechtstreeks over gemeentenieuws. En we steunen hiermee ook
deze onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening.
Wij blijven aandacht schenken aan onze website en de toegankelijkheid van de informatie.
Op onze website plaatsen wij de links naar lokale media.
De lokale publieke omroep steunen wij met een financiële bijdrage. Zo dragen wij bij aan vrije lokale
nieuwsgaring en verspreiding.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau Moventem

