Nieuwegein in cijfers

Een groot deel van de statistische gegevens van Nieuwegein is digitaal beschikbaar. De gegevens
die al in de papieren publicaties van Statistiek en Onderzoek te vinden zijn, staan ook op de
website van de gemeente Nieuwegein.
In deze folder gaan we in op de reden van de digitalisering, voor wie de gegevens bedoeld zijn en
hoe het programma werkt.
Waarom digitaal?
Publicaties als Nieuwegein in Wijken en Statistische Berichten zijn in principe voor iedereen
beschikbaar, maar niet iedereen heeft zo´n publicatie in zijn of haar bezit. Statistiek en Onderzoek
wordt daarom vaak benaderd met vragen over cijfers. Tegenwoordig heeft bijna iedereen de
beschikking over een computer en over internet. Door de statistische gegevens digitaal
beschikbaar te stellen, is ons bereik dus veel groter dan met de papieren publicaties alleen. Een
ander voordeel is dat we de gegevens op ieder gewenst moment kunnen actualiseren, zodat
iedereen altijd kan beschikken over de meest recente gegevens. Kortom: een betere
dienstverlening binnen én buiten de organisatie.
Voor wie digitaal?
Zoals gezegd breiden we het bereik van onze doelgroep met het digitaliseren van onze gegevens
uit. In principe kan iedereen die beschikt over internet, gebruik maken van onze gegevens. De
cijfers die op de site staan, zijn zowel voor intern als voor extern gebruik bedoeld. Onze doelgroep
bestaat dus uit de gemeentelijke organisatie, burgers, studenten en scholieren, bedrijven en
instellingen, enzovoort.
Hoe werkt Nieuwegein in cijfers?
De Nieuwegeinse cijfers vindt u door op www.nieuwegein.nl onder Wegwijs in Nieuwegein te
klikken op Cijfers en onderzoek en daarna op Nieuwegein in cijfers en nog eens op Nieuwegein in
cijfers. U komt dan op de home pagina van de cijfersite.
Daar kunt u in de bovenste rij knoppen onder tabellen kiezen uit de onderwerpen bevolking,
wonen, economie, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport en recreatie, volksgezondheid,
milieu, sociale dienstverlening, personeel en middelen en verkiezingsuitslagen. Achter ieder
onderwerp staat aangegeven hoeveel tabellen er over dit onderwerp opgenomen zijn. Wanneer u
op het onderwerp van uw keuze klikt, vindt u onder elkaar de tabellen die bij dat onderwerp horen.
De tabel van uw keuze kunt u opvragen door op de titel te klikken. Onder de tabel vindt u de knop
terug. Wanneer u deze aanklikt, komt u in het scherm waarin alle tabellen van het door u gekozen
onderwerp onder elkaar staan. Wanneer u nogmaals voor terug kiest, komt u in het scherm waarin
alle onderwerpen genoemd staan.
De rij knoppen boven in uw scherm biedt daarnaast de mogelijkheid om terug te gaan naar home,
ofwel de beginpagina van Nieuwegein in cijfers. Ook kunt u kiezen voor zoeken. U kunt dan het
trefwoord van uw keuze intypen en vervolgens ziet u welke tabellen op dit trefwoord betrekking
hebben. Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van deze site, dan kunt u klikken op
reageer. U vindt dan een invulformulier, die na verzenden terecht komt bij Tineke Brouwers van
Statistiek en Onderzoek van de gemeente Nieuwegein. Onder de knop help vindt u een aantal
mogelijkheden die de site biedt uitgelegd. Door op het printertje rechts in beeld te klikken, kunt u
de door u gekozen tabel uitprinten.
De meeste tabellen bevatten absolute aantallen. Het kan zijn dat u juist geïnteresseerd bent in
percentages. Door in de linkerbalk op naar procenten te klikken, veranderen de gegevens in de
tabel in percentages. In de linkerbalk heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor naar
indexcijfers. Wanneer u het indexjaar van uw keuze aangeeft, veranderen de gegevens in de tabel
in indexgegevens. Verder is het mogelijk om de door u gewenste jaartallen te selecteren. Dit kan in
de linkerbalk via selecteer jaartallen. U kunt dan de jaartallen van uw keuze aanvinken en op ok
klikken. De tabel bevat dan alleen de door u gekozen jaartallen. Het is altijd mogelijk om terug te
keren naar de tabel met daarin de originele gegevens. U klikt daarvoor in de linkerbalk op
originele gegevens. U heeft ook de mogelijkheid om de door u opgevraagde tabel op te slaan als
een Excel bestand. U kiest in de linkerbalk voor opslaan spreadsheets. Wanneer u vervolgens kiest
voor openen en kiest voor Microsoft Excel for Windows, wordt de tabel in een Excel spreadsheet
geopend. U kunt de tabel vervolgens opslaan.

Tot slot bevat de site een disclaimer (waarin de gemeente haar aansprakelijkheid wat betreft de
website beperkt) en kunt u via www.nieuwegein.nl naar de algemene website van de gemeente
Nieuwegein.
Vragen
Heeft u nog vragen over Nieuwegein in cijfers, dan kunt u contact opnemen met Francien Wisman
van Statistiek en Onderzoek van de gemeente Nieuwegein.
Telefoonnummer 030-752 4008
E-mail f.wisman@nieuwegein.nl
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