Publieke raadpleging onder de inwoners van Helmond
over het regionale nieuws in Helmond
4 april 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Waar haalt u uw nieuws vandaan?" antwoordt 73% van de respondenten: "Huis-aan-huis
kranten".
Op vraag "2 In welk lokaal nieuws bent u geïnteresseerd?" antwoordt 78% van de respondenten:
"Activiteiten- en evenementen".
Op vraag "3 Leest u wekelijks een dagblad of een huis-aan-huis blad?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Ja, ik lees wekelijks een dagblad én een huis-aan-huis blad".
Op vraag "3.1 Welk(e) dagblad(en) leest u?" antwoordt 86% van de respondenten: "ED".
Op vraag "3.2 Welk(e) huis-aan-huis blad(en) leest u?" antwoordt 97% van de respondenten:
"Weekkrant De Loop Helmond".
Op vraag "4 Leest u De Loop, die u wekelijks ontvangt?" antwoordt 75% van de respondenten: "Ja, ik
lees weekkrant De Loop Helmond".
Op vraag “4.1 Op welke zaken let u of kijkt u naar, als u door Weekkrant De Loop bladert?” geeft
iedere respondent aan waar ze op letten of naar kijken.
Op vraag “4.2 Wat is uw motief om weekkrant De Loop te lezen?” geeft iedere respondent een
motief op om de weekkrant De Loop te lezen.
Op vraag “4.3 Waarom leest u De loop niet, ondanks dat u die iedere week gratis ontvangt?” geeft
iedere respondent een reden waarom ze het niet lezen.
Op vraag "5 Bent u bekend met het Ons Mierlo-Hout magazine? Zo ja, wat vindt u ervan?" antwoordt
68% van de respondenten: "Nee, ik ben niet bekend met het Ons Mierlo-Hout magazine".

Dit en meer blijkt uit een raadpleging via TIP DeLoopHelmond, waarbij 217 deelnemers zijn
geraadpleegd.

3

1. Resultaten
Regionaal nieuws
In Helmond bestaan vele mogelijkheden om op de hoogte te blijven van het regionaal nieuws

1 Waar haalt u uw nieuws vandaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=181)

73%

70%
55%

60%
50%

46%

44%

44%

40%
30%
19%

20%
10%

4%

0%
Nieuwssites

Dagbladen Huis-aan-huis
kranten

TV

Social media Nieuws App

Anders

Op vraag "1 Waar haalt u uw nieuws vandaan?" antwoordt 73% van de respondenten: "Huis-aan-huis
kranten".

Anders, namelijk:









Brabant en Helmond TV
Ditisonzewijk.nl
Ed
Kontakte met mensen
Mond op mond
Omroep Brabant
Radio
Radio/Omroep Brabant

Toelichting


Niets helpt
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2 In welk lokaal nieuws bent u geïnteresseerd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
78%

(n=179)

74%

47%
37%

29%

34%

36%
26%

Anders

Sport

Ondernemersnieuws

Familienieuws (jubilea,
rouw, trouw)

Interview met inwoners
die in het nieuws zijn

Gemeente- en
raadsnieuws

Verenigingsnieuws

Activiteiten- en
evenementen

7%
112 nieuws

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Op vraag "2 In welk lokaal nieuws bent u geïnteresseerd?" antwoordt 78% van de respondenten:
"Activiteiten- en evenementen".

Anders, namelijk:













Alles wat helpt tegen eenzaamheid en ouderenzorg
Brede intressen
Cultureel nieuws
Culturele nieuwsberichten en intervieuws
Eigenlijk alles wat er hier in de omtrek gebeurt
Klassieke muziek
Natuur en cultuur
Natuur en Landschap, stedelijke inrichting
Niet aangevinkt betekent niet dat ik daar helemaal niet in geInteresseerd ben.
Omroep Brabant
OVER KUNST WAAR OOK IN DE STAD
Politiek, kunst, sudoku, puzzels, veiligheid.
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3 Leest u wekelijks een dagblad of een huis-aan-huis blad?
60%

(n=181)

56%

50%
40%
30%
23%
20%

13%
8%

10%
0%

Ja, ik lees wekelijks een Ja, ik lees wekelijks een Ja, ik lees wekelijks een
dagblad én een huis-aandagblad
huis-aan-huis blad
huis blad

Nee, ik lees beide niet

Op vraag "3 Leest u wekelijks een dagblad of een huis-aan-huis blad?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Ja, ik lees wekelijks een dagblad én een huis-aan-huis blad".

Toelichting
Ja, ik lees wekelijks een
dagblad én een huisaan-huis blad




Bovendien elke dag als abonnee het ED
De afgelopen drie maanden geen huis-aan-huis blad ontvangen.
Dagelijks het ED

Ja, ik lees wekelijks een
huis-aan-huis blad



Ik lees dagelijks een dagblad,ED, met regionaal nieuws

Nee, ik lees beide niet




Ja, ik lees sporadisch een huis-aan-huis blad
Niet wekelijks, maar 2 keer per maand
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3.1 Welk(e) dagblad(en) leest u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=116)

100%
90%

86%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
17%

20%
10%

9%

5%

3%

AD

Trouw

5%

7%

6%

Brabants
Dagblad

NRC

Anders

0%
ED

De
Telegraaf

Volkskrant

Op vraag "3.1 Welk(e) dagblad(en) leest u?" antwoordt 86% van de respondenten: "ED".

Anders, namelijk







AF EN TOE EEN ANDERE KRANT ERBIJ
Alles
FD (2x)
Koop meestel zaterdag en aanbiedingen van de krant
Op internet
Via computer
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3.2 Welk(e) huis-aan-huis blad(en) leest u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=143)

120%
97%

100%

85%
80%
60%

52%

40%
15%

20%
0%
Weekkrant De Loop
Helmond

Nieuwsblad Traverse

Wijkbladen

Ander, huis-aan-huis
blad

Op vraag "3.1 Welk(e) huis-aan-huis blad(en) leest u?" antwoordt 97% van de respondenten:
"Weekkrant De Loop Helmond".

Ander, huis-aan-huis blad, namelijk:
















Alles
Blad voor deurne
De Lindeberg
De mierlose krant
Mierlo
Mierlose krant
Mierlose Krant
MIERLOSE KRANT (2x)
Mierlose krant - Het mooi Mierlo Hout magazine ontvangen wij helaas niet
Mierlose krant (Brandevoort)
Nieuwsblad Deurne
Weekblad v Deurne
Weekblad van deurne
Weekblad van Deurne
Weekblad voor Deurne (4x)

Toelichting






Als we ze in de bus krijgen Kluisstraat
De Traverse ontvang ik zelden.
Ik lees niet veel maar blader er wel doorheen
Waarom worden beide kranten eigenlijk niet samengevoegd want in beide staan veel
overeenkomende artikelen. Scheelt ook veel in papier verbruik.
WEEKBLAD DE LOOP KRIJGEN WIJ AL WEKEN NIET MEER IN DE BUS
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4 Leest u De Loop, die u wekelijks ontvangt?
80%

(n=176)

75%

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

14%

10%

4%

7%

0%
Ja, ik lees weekkrant De Ik blader er doorheen,
Loop Helmond
maar lees de artikelen
niet

Nee, ik lees weekkrant
De Loop Helmond niet

Nee, ik ontvang
weekkrant De Loop
Helmond niet

Op vraag "4 Leest u De Loop, die u wekelijks ontvangt?" antwoordt 75% van de respondenten: "Ja, ik
lees weekkrant De Loop Helmond".

Toelichting
Ja, ik lees
weekkrant De
Loop Helmond







Als de krant in de bus valt
Als deze elke week bezorgd word, wordt deze helemaal gelezen
Als hij bezorgd wordt!
Als we ze in de bus krijgen Kluisstraat
Lezen is wel een groot woord, want echte redactionele artikelen kom ik helaas
bijna niet tegen.

Ik blader er
doorheen,
maar lees de
artikelen niet



Ik lees niet alle artikelen in de krant. Alleen die mij op dat moment
interesseren.
Ik lees niet de hele weekkrant. Ik blader er doorheen en scan de koppen. Is er
iets bij dat mijn aandacht trekt dan lees ik verder.

Nee, ik lees
weekkrant De
Loop Helmond
niet







Af en toe lees ik. Vandaag toevallig over hond poep omdat hier dichtbij is er
veel last op plekken die absoluut niet mag. En is niet opgeruimd. Net zoals de
vuilnis in het bos. Ik wordt er super boos over!
Soms
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4.1 Op welke zaken let u of kijkt u naar, als u door Weekkrant De Loop
bladert? (n=22)
Ik let op de volgende zaken (100%):





















Activiteiten
Als het door de bus komt, meestal niet dan doorbladeren
Bijzondere gebeurtenissen, nu of in de toekomst.
Bouwvergunningen e.d.
Evenementen (2x)
Evenementen, ouderenbelangen, zorg
Gemeente en raads nieuws
Gemeentenieuws
Ik blader er doorheen
Ik let niet echt op specifieke onderwerpen. Mijn interesse is redelijk breed. Zie ook antwoord op
vraag 5.
Koppen van artikelen
Kranten koppen
Leuke dingen
Mededelingen van de gemeente, evenementen, puzzel
Niet iet speciaals
Nieuws
Relcame
Verenigingsnieuws
Vergunningen
Verschillend ligt er aan wat er in staat
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4.2 Wat is uw motief om weekkrant De Loop te lezen? (n=127)
Motief lezen weekkrant De Loop (100%):













































......
Activiteiten
Advertenties
Altijd leuke artikelen
Benieuwd naar Helmonds Nieuws
Betrokkenheid
Bij blijven in de gemeente
Bleef ik op te hoogte wat er te doen in de stad en belangrijk voor mij de gemeente pagina
Blijf graag op de hoogte over wat er in helmond zoal gebeurd.
Blijf graag op de hoogte wat er speelt in Helmond
Buurtnieuws
De prijspuzzel
Dicht bij het vuur
Echt lokaal nieuws
Er staat veel in
Fijn om bij te blijven
Geen
Geïnformeerd te zijn.
Gemeenete Belangen
Gewoon wat er gebeurt en lokaal nieuws
Helder nieuws in de regio
Helmonds nieuws
Helmonds nieuws + gemeente nieuws (2x)
Helmons nieuws
Het betreft onze stad, onze gemeenschap, dat wil ik bijhouden.
Het leest prettig en er staat veel plaatselijk nieuws in.
Het lokale nieuws uit Helmond en de uitjes.
In een notedop alles vermeld. Alleen bepaalde onderwerpen of programma snel vergeten, dus
tip; op voorkant of achterzijde paar blanco regels plaatsen om erop te sc hrijven en dus te
bewaren
Info en advertenties regio
Informatie (3x)
Interessant
Interessant nieuws
Interesse
Interesse in de stad
Interesse in lokaal nieuws
Interesse, leest ook prettig.
Intresse voor wat er in Helmond gebeurd
Intressen in allenieuws
Is een goed blad met veel plaatselijk nieuws
Kijken wat er te doen is in Helmond of omgeving b.v.
Lees alles wat Helmond betreft!!
Leuk
Leuk en mooi huis aan huisblad
Leuk nieues
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Leuke artikelen
Locaal nieuws
Lokaal nieuws (8x)
Lokaal nieuws bijhouden en Helmond(ers) leren kennen
Lokaal nieuws en activiteiten
Lokaal nieuws en evenementen
Lokaal nieuws evenementen activiteiten. Sudoku.
Lokaal nieuws lezen
Meest belangrijke lokale/(klein) regionale informatie is er in te vinden.
Mooie kleurijke krant, met positief en leuke verhalen en foto's erin.
Nieuws
Nieuws uit de stad
Nieuws uit helmond
Nieuws van Helmond
Nieuws vanuit de wijken en evenementen om op de hoogte te blijven n wat er speelt in de stad
Nieuwsgierig en wil kijken of er iets in staat wat ik nog niet eerder elders zag
Om de lokale activiteiten
Om op de hoogte te blijven
Om op de hoogte te blijven van activiteiten in de stad
Om op de hoogte te blijven van de wetenswaardigheden van Mierlo-Hout
Om op de hoogte te blijven van het helmondse nieuws. Daarom was het zo vervelend dat we
weeeeeken geen krantje hebben ontvangen !!
Omdat ook krant is wat er doen is Helmond
Omgevingsnieuws
Op de hoogte blijven (3x)
Op de hoogte blijven Helmond nieuws
Op de hoogte blijven van helmond nieuws
Op de hoogte blijven van het Helmonds
Op de hoogte blijven van het lokale nieuws
Op de hoogte blijven van plaatselijk nieuws
Op de hoogte blijven van stadnieuws
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Helmond, en de 2 wekelijkse sudoku.
OP DE HOOGTE BLIJVEN.
Op de hoogte te blijven
Op de hoogte zijn van activiteiten in Helmond
Op zoek naar interessante berichten
Plaatselijk
Plaatselijk nieuws (4x)
POSITIEF NIEUWS MEESTAL
Regio
Regio nieuws
Regionaal nieuws
Regionale interesse
Staan vaak echte lokale evenementen in
Staat alles in
Staat het lokale nieuw en mededelingen in
STADS NIEUWS
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Te weten wat er in Helmond speelt. Bovendien is er de mogelijkheid om via De Loop mee te
denken over bepaalde zaken dus wil ik zien wat er uit de enquetes komt en wat er mee gedaan
wordt.
Van alles
Vind ik leuk
Voor het nieuws
Voor het omgevingsnieuws
Voornamelijk het nieuws van de gemeente en het verenigingsnieuws
Wat speelt er in de omgeving en of er leuke activiteiten zijn
Weten wat er speelt in Helmond
Weten wat er speelt in onze gemeente.
Wijk nieuws
Wijknieuws vergaren
Woonplaats nieuws is interressant
Zie boven

Toelichting
Motief lezen
weekkrant De
Loop:








Een lokaal dagblad geeft lokaal nieuws op plaatsniveau; de loop gaat nog
verfijnder te werk, n.l. op wijkniveau
Het idee van column van Marij is niet verkeerd, maar laat haar svp svp
kiezen voor of dialect of voor Nederlands want deze samenvoeging is elke
week een crime. qua tekst klopt er niks van
Interesse in diverse artikelen.
Is duidelijk betrokken bij alle wijken
Leuke artikeltjes over wel in wee in Helmond en de wijken b.v. Brandevoort,
Mierlo-Hout, Zwanenbeemd e.d.
OP DE HOOGTE BLIJVEN WAT ER IN HELMOND EN OMSTREKEN GEBEURD
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4.3 Waarom leest u De loop niet, ondanks dat u die iedere week gratis
ontvangt? (n=7)
Reden niet lezen (100%):







Geen tijd
Ik lees op ditisonzewijk.nl
Lees veel artikelen digitaal via website. ben meer digitale lezer (ook ED) dan papieren versie
Niet écht interessant
Niet interessant genoeg.
Te veel op mijn hoofd op dit moment.
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5 Bent u bekend met het Ons Mierlo-Hout magazine? Zo ja,
wat vindt u ervan?
80%
70%

(n=167)

68%

60%
50%
40%

32%

30%
20%
10%
0%
Nee, ik ben niet bekend met het Ons Mierlo-Hout
magazine

Ik ben bekend met Ons Mierlo-hout magazine

Op vraag "5 Bent u bekend met het Ons Mierlo-Hout magazine? Zo ja, wat vindt u ervan?" antwoordt
68% van de respondenten: "Nee, ik ben niet bekend met het Ons Mierlo-Hout magazine".

Ik ben bekend met Ons Mierlo-hout magazine en mijn menig daarover is:



























Dat ze daar nog lang mee door blijven gaan.
Fantastisch blad
Ga zo door
Geen mening
Goed (2x)
Goed magazine
Heb 1 keer gezien
Het is een mooi blad
Houdt niet over, weinig nieuws
Ik ben nog niet echt een fan
Is opvolger van de houtvonken, nog niet gelezen
Jammer dat het niet helemaal actueel is en weinig wat er komt.
Kan beter , maar meer nog wanneer word deze bezorgd krijg deze zelden
Keurig, maar wel vaak dezelfde gezichten.
Komt nooit in de bus
Lees het soms bij Alphonsus
Leuk
Leuk alternatief voor houtblokken, hoewel je die nog steeds mist
Leuk en mooi wijkblad
Leuk in elkaar gezet, graag voortzetten
Moet nog veel groeien.
Mooi blad (3x)
Mooi blad, maar de inhoudelijke stukken mogen wel vaker gaan over de jongere generatie
Mooi kleurijk blad met veel leuke verhalen
Mooie uitgave
Overbodig
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Prima blaf
Positief
Prima!
Te weinig onderwerpen, teveel reclame.
Veel reclame en hetzelfde nieuws als in de loop
Wel eens gezien maar iets te glossy voor een wijkblad
Woon niet in Mierlo Hout.
Zeer goed blad
Zie 7.1
Ziet er goed uit maar veel reclame tov artikelen
Zou de houtvonken moeten zijn
Zou deze gaarne willen ontvangen

Toelichting
Nee, ik ben
niet bekend
met het Ons
Mierlo-Hout
magazine



Wel van gehoord

Ik ben
bekend met
Ons Mierlohout
magazine en
mijn menig
daarover is:



Ontvang deze niet omdat ik niet in Mierlo-Hout woon. Vind het wel een mooi
blad met een mooie uitstraling.
Wij ontvangen dit blad al enige tijd niet meer ik dacht dat dit ter ziele was , maar
ontdekte het bij Jurrius dus een mail gestuurd naar dit magazine maar hier heb ik
tot nu toe nog geen antwoord op ontvangen, als ze er zelf niet achter staan
kunnen ze er beter mee ophouden
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP DeLoopHelmond
Hondenpoep en -belasting
Regionaal nieuws
19 maart 2019 tot 28 maart 2019
217
6,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18
29 maart 2019

a. Demografische factoren
Geslacht
60%

(n=215)

57%

50%
43%
40%
30%
20%
10%
0%
Man

Vrouw
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Leeftijd
50%

(n=199)

45%

43%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

12%

10%
5%
0%
< 40 jaar

40 tot 65

> 65 jaar

Woonwijk
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

(n=189)

19%
13%
10%
6%

6%
4%

2%
0%

4%

11%
8%

5%

5%
2%

4%
1%
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3. TipDeLoopHelmond
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Weekkrant De Loop Helmond en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van
Helmond vergroten. Via het panel tipdeloophelmond.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Helmond hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipdeloophelmond.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipDeLoopHelmond.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipLansingerland.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Drugsonderzoek’, ‘Gevaarlijke stoffen’ en ‘Vuurwerk
tijdens Oudjaarsavond’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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