Nieuwsbronnen
1 In welk lokaal nieuws bent u geïnteresseerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=178)
78%
70%

39%
29%

3%

1%
Weet niet

Familienieuws (jubilea, rouw
en trouw)

Interviews met inwoners die in
het nieuws zijn

Gemeente- en raadsnieuws

112 nieuws

Activiteiten- en evenementen

23%

Anders

35%

Ondernemersnieuws

40%

Verenigingsnieuws

90%
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Het meest gekozen antwoord (78%) op vraag 6 In welk lokaal nieuws bent u geïnteresseerd? is:
"Activiteiten- en evenementen".

Anders, namelijk:










Alles wat met Helmond te maken heeft
De Loop
Kunst en cultuur
Lokaal
Nieuws dat betrekking heeft op landschap, stedenbouw, infrastructuur
Politiek nieuws uit de stad
Regionaal nieuws
Sociaal-maatschappelijk nieuws.
Sport

Toelichting



Ik ben eigenlijk overal wel in geinteresseerd.
Moeilijk aan kandidaten voor de gemeente raad te komen wordt veroorzaakt doordat zittende
raadsleden weigeren plaats te maken. Goede kandidaten worden zonodig weggestemd (zie VVD)
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1.1 Mist u iets wat betreft lokaal nieuws?
60%

(n=167)

54%

50%
40%
32%
30%
20%

14%

10%
0%
Ja, ik mis:

Nee

Weet niet

54% antwoordt "Nee" op vraag "6.1 Mist u iets wat betreft lokaal nieuws?."

Ja, ik mis:
























Betrokkenheid en kwaliteit
Brieven aan redctie
De hellemonder die iets over zijn/haar hobby / vereniging / club schrijft
De wekelijkse krant de loop
Duidelijke stand punten van het college BenW
Familieadvertenties
Familienieuws
Goede columns (2x)
Houtvonken
Interviews met raadsleden, ook buiten de verkiezingstijd
Kunst en cultuur
Menselijke portretten (achievements), bijv. in cultuur. Niet in sport en carnaval, dat komt meer
dan genoeg aan bod ..
NIEUWS, stukje achtergrond en idd interviews bewoners
Ondernemersnieuws uit Helmond is niet echt gecentraliseerd
Politiek (2x)
Programma's voor ouderen
Sport
Sportverslagen van de diverse sporten
Verbondenheid met alle Hellemonders
Verkeersvisie
Vermelding van mensen die zijn overleden maar geen veel te dure advertentie zetten in een
krant
Verslagen over Helmond en evenementen
Vooral de activiteiten van theaters en filmhuizen in Weekkratn De Loop. de andere huis aan
huisbladen lees ik niet, weinig niews over Helmond en vooral wat er in de wijken gebeurd.
weekkrant De loop gaat sl enige vaak de wijk in en brengt eigen verhalen.
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Waarom Helmond belangrijk is in de regio
Wijknieuws, stadshistorie
Zaken die er echt toe doen

Toelichting
Ja, ik mis:



Heb al zeker 10 weken geen De Loop in de bus gekregen!

Weet niet




Er zijn zoveel nieuwsbronnen dat men soms selectief is.
Wat is mis, kan ik ook niet weten
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2 Waar haalt u uw nieuws vandaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
80%
70%
60%

(n=177)

74%
61%

58%

52%

50%
40%
30%
20%
10%
10%

1%

2%

Ik lees geen
nieuws

Weet niet

0%
Nieuwssites

Dagbladen Huis-aan-huis Social media
kranten

Anders

Het meest gekozen antwoord (74%) op vraag 7 Waar haalt u uw nieuws vandaan? is: "Huis-aan-huis
kranten".

Anders, namelijk:















De Weblog van Helmond
Dit is onze wijk
Internet (2x)
Internet, tv
Radio/tv
T.V.nieuws
Tijdens gesprekken met betrokkenen.
Tijdschriften
Tv (5x)
TV (5x)
Tv programma's
TV, NPO, OB, OH, Radio
Tv/radio
Websites van kranten, websites van verenigingen, organisaties, gemeente, partijen,
enzovoorts

Toelichting


Radio en televisie
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2.1 Welke lokale nieuwssite bezoekt u regelmatig?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=97)

50%
43%

45%
37%

40%
35%

42%

32%

30%

25%

25%
20%

17%

15%

15%

10%

10%
5%

1%

0%

Het meest gekozen antwoord (43%) op vraag 7.1 Welke lokale nieuwssite bezoekt u regelmatig? is:
"www.omroepbrabant.nl".

Anders, namelijk:










Bijna niet, sorry
Ed.nl (4x)
Eindhovens dagblad
Eindhovens Dagblad
Eindhovensdagblad
Helmond tv
Omroep Helmond
Www.ed.nl
Www.omroephelmond.nl

Toelichting






De Loop wordt bezorgd
Ik geef de voorkeur aan de papieren versies.
Ik lees de loop en helmonds neiuws via de krant die ik ontvang
Lees het ED, de Loop en Traverse
Daarbij teletekst op Nederland en Omroep Brabant
Lees papieren versie Traverse en De Loop
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2.2 Welke landelijke nieuwssite bezoekt u regelmatig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=99)

72%
62%
42%
19%

18%
6%

Het meest gekozen antwoord (72%) op vraag 7.2 Welke landelijke nieuwssite bezoekt u regelmatig?
is: "www.ed.nl".

Anders, namelijk:













Ad
AD maar AD en ED is hetzelfde. Als de een een schrijffout heeft dan neemt de andere dat zo
over.
Ad.nl (2x)
Correspondent, followthemoney
Iex.nl
Nu.nl
RTL
Volkskrant (2x)
Volkskrant, NRC, Trouw, Topics
Website Trouw
Www. volkskrant
Www.ad.nl (3x)

Toelichting


Ik geef de voorkeur aan papieren versies hetzij de televisie uitzendingen
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2.1 Welk dagblad leest u bij voorkeur?
80%

(n=106)

75%

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

5%
0%

2%

3%

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

75% antwoordt "Eindhovens Dagblad (Persgroep Nederland)" op vraag "7.1 Welk dagblad leest u bij
voorkeur?."

Anders, namelijk:






Ad
AD (3x)
Algemeen Dagblad
FD
Trouw

Toelichting
Eindhovens Dagblad
(Persgroep
Nederland)



Ik acht de Telegraaf een onbetrouwbare krant, bovendien erg regionaal
gericht, m.n. op de Randstad.

Telegraaf (TMG
Nederland)



Een abonnement is al duur genoeg

Volkskrant (Persgroep
Nederland)



En de TROUW

NRC (NRC Media)



Voor het lokale en regionale nieuws lees ik het ED. Helaas wordt dit dagblad
steeds meer een sensatieblad waar (naar hun mening gedupeerde) individuen
te vaak een eenzijdig podium krijgen.
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2.1 Welke huis-aan-huis krant welke in Helmond verschijnt
leest u bij voorkeur?
80%

(n=126)

72%

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

14%

13%

10%

1%

0%
Traverse (Persgroep
Nederland)

Weekkrant De Loop
Helmond

Ik heb geen voorkeur

Weet niet

72% antwoordt "Weekkrant De Loop Helmond" op vraag "7.1 Welke huis-aan-huis krant welke in
Helmond verschijnt leest u bij voorkeur?."

Toelichting
Traverse
(Persgroep
Nederland)



De Traverse komt minder commercieel over dan de Loop. Daarnaast is de
activiteiten agenda overzichtelijker omdat deze op datum staat en je dus
makkelijker kunt zien welke activiteiten wanneer plaats vinden en of er
meerdere op 1 dag zijn. Bij de Loop moet je alle berichtjes doornemen om er
achter te kunnen komen of er iets op de dag dat jij kunt te doen is. En dat is niet
prettig.

Weekkrant De
Loop
Helmond






Ik blader ook door de traverse
Ik lees zowel de Traverse, deze komt het eerste binnen en vervolgens De Loop
,hier in vind ik iets meer info .
Ik vind De Loop een gezelligere uitstraling hebben, die ook nog veel meer gericht
is op wat er in Helmond gebeurt.
Met stip de Loop ,de traverse vind ik waardeloos.
Mis weekblad van Deurne, dat in Helmond Oost verspreid wordt. Maar die lees
ik ook niet
Vanwege goed lokaal gevarieerd nieuws en de foto's daarbij trekken ook mijn
aandacht. Is overzichtelijk ingedeeld.
Weekblad Traverse wordt op mijn adres Wilde Wingerd 42 niet bezorgd.




Beide De Loop en Traverse lees ik,geen bepaalde voorkeur
Mierlose krant is er ook nog.






Ik heb geen
voorkeur
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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.

9

