Vragen en antwoorden VNG Nieuwsapp
V: Waar vind ik de VNG Nieuwsapp?
A: in Google Play Store - https://play.google.com/store/search?q=VNG%20Nieuwsapp&hl=nl
En in App Store - https://itunes.apple.com/dk/app/vng-nieuwsapp/id1098643268?mt=8
V: Ik kan de app niet vinden in Google Play Store?
A: De VNG Nieuwsapp is ontwikkeld voor iOS 8 of hoger en Android 4.3 of hoger. Oudere versies
worden niet ondersteund, daar kunt u de app dus niet op downloaden (en daarom vindt u hem ook
niet in de store).
V: Komt er ook een versie voor Windows?
A: Nee, de keuze is gevallen op Android en iOs
V: Moet ik me nog ergens registreren?
A: Nee, registratie is niet nodig
V: Ik heb de app gedownload maar waar vind ik nu het nieuws?
A: U komt bij het nieuws door te klikken op het VNG-icoon bovenaan.
V: Waarom staat er nieuws van ANP in de app? Het is toch de app van de VNG?
A: De VNG Nieuwsapp is de nieuwsvoorziening van VNG en het VNG Magazine ( Sdu). Van ANP zit
een selectie van het nieuws in de app, te weten landelijk nieuws dat voor gemeenten interessant kan
zijn. Daarnaast vindt u in de app een overzicht van actuele vacatures van GemeenteBanen.
V: Voor wie is de VNG Nieuwsapp?
A: De app is voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de lokale en landelijke politiek gebeurt.
Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren kunnen zo in één oogopslag zien welke
ontwikkelingen er zijn. En ook andere geïnteresseerden kunnen met de app snel op de hoogte
blijven van ontwikkelingen bij gemeenten en standpunten van de VNG.
V: Waarom heeft de VNG een nieuwe app, wat was er mis met de oude?
A: De nieuwe app is completer en geeft u nieuws over gemeenten en uit de landelijke politiek,
verzorgd door de VNG, de redactie van het VNG Magzine en ANP. U krijgt ook een overzicht van
actuele vacatures van GemeenteBanen.
V: Wat voor gegevens verzamelt de VNG met de app?
A: De VNG Nieuwsapp maakt gebruik van Piwik, een programma waarmee de VNG statistieken
verzamelt om de app te verbeteren. Hierbij worden geen cookies gebruikt of persoonlijke gegevens
(zoals uw functie, e-mailadres) geregistreerd .

