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In het Stadspanel najaar 2004 zijn aan de Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder enkele vragen
voorgelegd over de stedenbanden van Dordrecht. Van de 1298 verstuurde vragenlijsten zijn er
660 ingevuld retour gezonden, een respons van 51%. De uitkomsten zijn herwogen naar leeftijd
en wijk.

1.

Bekendheid van de stedenbanden

Recklingshausen in Duitsland
Hastings in Engeland
Varna in Bulgarije
Bamenda in Kameroen
Dordrecht (Emalahleni) in Zuid-Afrika

70%
59%
32%
24%
12%

Kent alle stedenbanden
Kent geen van de stedenbanden

7%
25%

De stedenbanden die Dordrecht heeft met de steden in Duitsland en Engeland zijn het meest
bekend bij de Dordtse bevolking. De band met de stad in Zuid-Afrika is het minst bekend. Een
klein deel van de bevolking kent alle stedenbanden, een kwart kent er géén van de vijf.
2.
Via
Via
Via
Via
Via
Via
*
**

Op welke manieren wel eens iets gehoord of gelezen over de stedenbanden?
andere kranten
57%
Gemeentenieuws in De Stem van Dordt
38%
RTV Dordrecht
11%
4%
www.dordrecht.nl
4%
website, nieuwsbrieven, folders e.d. van het COS
31%
een andere manier….
in % van degenen die één of meerdere stedenbanden kennen
meerdere antwoorden waren mogelijk, waardoor het totaal niet optelt tot 100%

Dordtenaren die bekend zijn met één of meerdere stedenbanden, hebben hierover met name in De
Stem van Dordt en andere kranten wel eens iets gelezen. Daarnaast geven drie op de tien een
ander antwoord, waarbij vooral de borden langs de weg bij binnenkomst in Dordrecht genoemd
worden.
3.

Belangstelling voor informatie over de stedenbanden
5%
44%
52%

Zeer geïnteresseerd, wil er zeker meer over lezen/horen
Wel leuk om er af en toe iets over te lezen/horen
Niet geïnteresseerd

De helft van de Dordtse bevolking heeft wel belangstelling voor informatie over de stedenbanden
van Dordrecht. Voor de meesten van hen geldt dat ze er ‘af en toe’ wel eens iets over willen
lezen/horen.
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4.

Waar gaat de belangstelling naar uit?

Aan de Dordtenaren die aangeven geïnteresseerd te zijn in de stedenbanden is gevraagd waar
hun interesse naar uitgaat. Rond de 200 mensen hebben een reactie gegeven op deze vraag.
De reacties vallen globaal in twee categorieën uiteen:
-

5.

informatie over wat de stedenbanden precies inhouden, de achtergronden, het nut, de
uitwisselingen en andere activiteiten
informatie over de landen zelf, het leven daar, andere culturen, economische en sociale
omstandigheden daar
Op welke manier informeren over de stedenbanden?

57%
Via huis-aan-huisbladen
38%
Via de Dordtenaar
26%
Via aparte folders/brochures/nieuwsbrieven
17%
Via RTV Dordrecht
16%
Via internet
In % van degenen die geïnteresseerd zijn in informatie over de stedenbanden

Dordtenaren die geïnteresseerd zijn in de stedenbanden zouden hierover het liefst via huis-aanhuisbladen of via de Dordtenaar geïnformeerd willen worden.
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