Nieuwsbronnen
1 In welk lokaal nieuws bent u geïnteresseerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
86%

90%

(n=146)

80%
70%
60%

73%

69%

60%

58%
47%

50%

47%

40%
30%
2%

5%
Anders

10%

Ik ben niet in nieuws
geïnteresseerd

20%
1%
Weet niet

Ondernemersnieuws

Familienieuws (jubilea, rouw en
trouw)

Interviews met inwoners die in
het nieuws zijn

gemeente- en raadsnieuws

112 nieuws

Activiteiten- en evenementen

Verenigingsnieuws

0%

Anders, namelijk:








Achtergronden over cultuurhistorie, natuur en landschap
Buurtpreventie via wattsapp
Fun run nieuws
Laat de landbouwbedrijven ook maar wat in de krant zetten het is zo vaak negatief
Politiek
Stukken over innovaties en ontwikkelingen door bedrijven die de grotere media niet haalt
maar wel de kracht van de gemeente laten zien.
Wat er in de dorpen speeld

Toelichting



Ik ben graag op de hoogte van alles wat er in de gemeente (vooral in Gemert) zich afspeelt.
Vind het Gemerts Nieuwsblad een fijne krant om te lezen
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2 Mist u iets wat betreft lokaal nieuws? (n=143)
Ja, ik mis (17%):
























Achtergrond verhalen
Berichten van huisarts bestellijn medicijnen telefoonnr van de huisartsenpost die in de korhoen
stonden .
Beschouwingen
De eenvoud om het in het weekblad te lezen.
De mogelijkheid om als stichting bekendheid te maken. Dit kan alleen met een advertentie
plaatsen. Voorheen kon dit in de Korhoen altijd en was er veel meer te lezen over lokale
initiatieven.
Deurnes nieuws, Milheeze zit dichter bij Deurne als bij Gemert en ik mis dat nieuws
Discussies over algeme zaken in onze gemeente.
ECHTE achtergronden bij het nieuws (wat betekent het (inter-)nationale nieuws voor ons in
Gemert?)
Evenementen nieuws uit de regio
Gemertse personen met een bijzonder.hobby of beroep
Gezondheidsrubriek
Het programma van vvgemert (jeugd)
Interviews met nieuwe inwoners /nieuwkomers in deze gemeente. Waarom hiervoor gekozen of
wat valt je op ? zelf hebben we daar soms geen oog meer voor. Succesverhalen en goede
voorbeelden. Mag ook van buurgemeenten zijn.
Kerkelijk nieuws
Kwaliteit. Nu hoog "mutserig" gehalte
Meer goed nieuws
Mis de promotie van verenigingen. Denkende aan sportclubs, zangverenigingen etc
Net als voorheen in de korhoen het plaatselijke gebeuren
Nieuws vanuit Elsendorp algemeen.
Onafhankelijk nieuws
Opinierende artikelen
Verenigingsactiviteiten die eerder dan daags tevoren bekend worden gemaakt.
Wetenschappelijk nieuws.

Nee (66%)
Weet niet (17%)
Toelichting
Ja, ik
mis:






Alle huis-aan-huisbladen zijn zo dom om activiteiten van verenigingen (optredens,
uitvoeringen, etc) pas in de week voordat de activiteit plaatsvindt te publiceren.
Daardoor mis je activiteiten omdat agenda's vaak al vol zitten. Ook de BMR-bode slaat
de plank volledig mis. Ik heb meer interesse in wat er over twee weken te doen is, dan
te weten wie er vorige week heeft gewonnen met kaarten.
Voor kinderen en hun ouders is het leuk om te zien wanneer vriendjes, neefjes nichtjes
etc gaan sporten, om evt te gaan kijken. Van de meeste verenigingen is dit zichtbaar in
het G.N. van de vvgemert niet.
Waar staan we voor als gemeente wat betreft duurzaamheid. Dat zou een wekelijkse
rubriek moeten zijn wat betreft de vorderingen en knelpunten
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Zoals het programma op TV “Lagerhuis” mensen met meningen die lijnrecht tegenover
elkaar staan of verschillende visies hebben.

Nee





Ik vind twee lokale kranten wel geldverspilling, want er staat hetzelfde in
Ik zou niet weten wat.
We krijgen nu alles dubbel

Weet
niet



Blijf de verenigingen een platform bieden voor hun informatie en verslagen. Goed voor
het verenigingsleven en vooral waardering voor de vele vrijwilligers die daar hard voor
werken. Complimenten zoals jullie dit sinds jullie aanstelling met GN 2.0 oppakken!!
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3 Waar haalt u uw nieuws vandaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=145)

90%
80%

77%
71%

70%

61%

58%

60%
50%
40%
30%
20%

9%

10%
0%
Nieuwssites

Dagbladen

Huis-aan-huis
kranten

Social media

Anders

Anders, namelijk:













Lokale omroep
Mond op mond
NOS.nl
Participerend in beweging van burgers onderling
Radio
Radio TV
Radio, televisie
Tv
TV
Tv en radio (2x)
TV en radio
Tv journaal/ nieuwsuur
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3.1 Welke lokale nieuwssite bezoekt u regelmatig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=102)

70%
59%

60%
50%
40%

30%

30%

27%

30%
20%

11%

11%

10%

1%
Weet niet

Ik bezoek geen lokale
nieuwsites

Anders

www.destemvanbakel.nl

www.gemert-bakel.nl

www.gemertsnieuwsblad.nl

www.omroepcentraal.nl

0%

Anders, namelijk:











Bakelleeft.nl
Cda gemert bakel
ED.nl
Facebook
Gemerts nieuwsblad op facebook
Gemertsnieuwsblad via Facebook
Lees liever papier.. .dus krant etc
Omroep Brabant (2x)
Www.omroepbrabant.nl/zuid-oost
Www.wvgb.nl

Toelichting



Fysiek de lokale kranten en de afstemming hierbij op social. Alles lokaal is geliked.
Ik lees vaak snel even op een app of site wat er die dag is. Dan is een grotere krant waar ook
minder lokale dingen in staan fijner.
Het lokale nieuws lees ik als ik meer tijd heb en dan in het nieuwsblad zelf.
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3.2 Welke regionale of landelijke nieuwssite bezoekt u
regelmatig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%

61%

63%

(n=103)

62%

60%
50%
40%
30%

22%

20%

20%
10%

2%

1%

0%

Anders, namelijk:


















AD
AD.NL
BD, Omroepbrabant.nl
Bd.nl, ad.nl enz...
De volkskrant
Facebook
NRC
Omroep brabant (3x)
Omroep Brabant (2x)
Omroepbrabant en ad.nl
RTL
RTL nieuwsapp
Telegraaf.nl fd.nl
Volkskrant (2x)
Www.ad.nl
Www.ad.nl, teletekst app
Zelden

Toelichting


Werk overdag met PC en vindt digitaal niet zo prettig dan

6

3.1 Welk dagblad leest u bij voorkeur?
70%

(n=88)

65%

60%
50%
40%
30%
20%

14%
9%

10%

2%

1%

5%

5%
0%

0%
Eindhovens Brabants Telegraaf Volkskrant NRC (NRC Ik heb geen
Dagblad
Dagblad
(TMG
(Persgroep Media)
voorkeur
(Persgroep (Persgroep Nederland) Nederland)
Nederland) Nederland)

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:




Ad
Trouw (2x)
TROUW

Toelichting
Eindhovens Dagblad
(Persgroep
Nederland)



Aangezien ik in een andere regio werk, wordt ook het BD regelmatig gelezen.

Ik heb geen
voorkeur



Omdat ik regio georiënteerd ben qua nieuws meestal Eindhovens Dagblad. Dit
dagblad is tegenwoordig echter te gekleurd en niet obejectief naar mijn
mening waardoor ik steeds meer alternatieven ga zoeken.
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3.1 Welke huis-aan-huis krant dat gemeentebreed in GemertBakel verschijnt leest u bij voorkeur?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=110)

88%

7%

0%
Traverse
(Persgroep
Nederland)

Gemerts
Weekblad voor
Nieuwsblad
Gemert-Bakel (DAS
midweek/weekend Publishers Deurne)
(Gemert Media
Gemert)

5%
Ik heb geen
voorkeur

0%
Weet niet

Toelichting
Gemerts
Nieuwsblad
midweek/weekend
(Gemert Media
Gemert)











Ik heb geen
voorkeur



Het Gemerts Nieuwsblad is nog steeds beter gericht op Gemert-Bakel,
terwijl het Weekblad voor Gemert-Bakel nog veel te veel op Deurne e.o.
gericht is.
Het recent geintroduceerde 'weekblad voor Gemert-Bakel' voegt werkelijk
niets toe t.o.v. het vertrouwde en goede Gemerts Nieuwsblad. Grote
overlap en minder diepgang. Weg ermee, gaat direct naar het oud papier.
Ik lees ook Weekblad voor Gemert-Bakel
Ontvang al jaren geen traverse meer. Lees beiden lokale nieuwsbladen
maar vindt weekblad Gemert-Bakel omdat er zichtbaar is wat in de regio
plaatsvindt. We zitten tenslotte niet op een eiland !
Twee lokale kranten is echt onnodig en is verspilling van papier en inkt.
Weekblad voor Gemert-Bakel voegt totaal niets toe en beland
rechtstreeks bij het oud papier of in het kippenhok. Ik zou graag aan
kunnen geven deze krant niet meer te willen ontvangen.
We missen het weekblad voor Deurne
Weekblad voor Gemert- Bakel vind ik overbodig, is gericht op Deurne en
nieuws over Gemert heb ik al gelezen in Gemerts Nieuwsblad!
Weekblad voor Gemert-Bakel is vaak gericht op Asten/Deurne/Milheeze,
dus voor mij niet interessant.
Ik neem bij ons mam weekblad Deurne mee en lees dat
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4 Leest u een nieuwsmedium dat dat specifiek op uw kern
gericht is?
(meerdere antwoorden mogelijk)
74%

80%

(n=140)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

9%
2%

3%

6%

10%
1%

0%
Ja, ik lees
BMR bode

Ja, ik lees D’n Ja, ik lees
Elsendörper Mortelse Post

Ja, ik lees
Handelse
Courant

Ja, ik lees iets
anders

Nee

Weet niet

Ja, ik lees iets anders, namelijk:














Boekels weekblad
Deurense krant
Gemerts nieuwblad
Gemerts nieuwsblad (2x)
Gemerts Nieuwsblad
Gemerts Nieuwsblad en ED
Gemerts Nieuwsblad of het andere , dat ook in Deurne uitkomt
Ik zou ook graag van de omliggende dorpen het nieuws willen lezen
Kabelkrant Gemert Centraal
SVG Nieuwbulletin
Traverse
Wat ik interessant vind
Weekblad voor Gemert-Bakel

Toelichting


Wat is BMR.?
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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