Gemerts Nieuwblad
1. Wat leest u het liefst in het Gemerts-Nieuwsblad? Noem uw 3 favoriete
rubrieken/secties uit de krant?
(6% = Ik lees geen Gemerts-Nieuwsblad)

Leeswijzer: hoe groter het woord, hoe vaker het antwoord is gegeven.














Ik blader er altijd een keer door, als ik dan een artikel zie sat me wat lijkt lees ik dat
Aankondigingen van activiteiten
Actualiteit
Actualiteiten die betrekking hebben op onze gemeente
Actueel nieuws
Al het nieuws
Algemeen nieuws over de gemeente en directe regio
Algemeen nieuws, Politiek, sport
Algemene artikelen.
Alles (2x)
Alles. Ik ken geen secties uit mijn hoofd.
Artikelen die mijn eigen dorp aan gaan
Artikelen over Gemertse mensen zelf
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Autoregio
Bakel
Bakels nieuws
Berichten over sport
Biechtstoel/hangmat
Bmr bode
Collums
Column
Columns (2x)
De biechtstoel (2x)
De biechtstoel en gesprekken met mensen
De hangmat
De nieuwsartikelen
De pagina,'s van de gemeente
Dorpsnieuws, elk dorp afzonderlijk
Er is te weinig nieuws
Familie
Frontpage
Gemeente nieuws (2x)
Gemeente rubriek
Gemeentelijk nieuws
Gemeentelijk nieuws en wat er in de dorpen speelt
Gemeentenieuws
Gemeenterubriek (2x)
Geplande aktiviteiten in de gemeente
Heb geen favoriet item. Vind het geen verrijking voor mijn geest, maar meer op de hoogte zijn
van enkele lokale onwikkelingen.
Heb nu geen tijd want ik moet weg, maar U mag hem nog een keer terugzenden.
Human interest interviews van marloes
Ik blader er gewoon doorheen.
Ik heb geen favoriete rubriek. Blader de krant door en kijk naar vergunningsaanvragen.
Ik heb geen voorkeur voor bepaalde rubrieken. Ik wil graag het nieuws lezen en dat kan op
velerlei gebied zijn.
Ik lees de hele krant van voor naar achter
Ik lees de hele krant, heb geen favoriete rubriek/sectie. De ene keer interesseer ik me voor het
ene onderwerp en de andere keer is er iets anders wat mijn interesse heeft.
Ik lees de krant in het algemeen, zonder bepaalde voorkeuren.
Ik zoek de artikelen eruit die in interessant vind en lees niet één specifieke rubriek
In bedrijf
In de biechtstoel (3x)
In de biechtstoel dan hoor je het van een andere kant
In de biechtstoel en andere columns
Informatie over bedrijven in de gemeente
Intervieuws
Laatste nieuws artikelen
Logo van de Fun run
Lokaal nieuws (3x)
Lokale berichtgeving
Nieuws (7x)
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Nieuws gemert
Nieuws in Gemert-Bakel
Nieuws uit Handel
Nieuws van gemert e.o.
Nieuws voor (en door) ondernemers: Ontwikkelingen, samenwerkingen, etc.
Nvt
Ondernemer/spreekstoel
Ontwikkelingen in de gemeenten
Over onderwijs
Over uitstapjes in de buurt
Personeelsadvertenties, verder helaas niet veel.
PERSOONLIJK NIEUWS,VAN INDIVIDU ZOWEL ALS MKB.
Persoonlijke verhalen
Plaatselijk nieuws (3x)
Plaatselijk nieuws.
Politiek (3x)
Politiek, wat leeft er in Gemert
Raadsverslagen en politiek nieuws
Recreatie
Regionaal nieuws
Regiosport
Single Memories
Specials over over (oud)- Gemertenaren die iets aparts of uitzonderlijks doen of gedaan hebben.
Sport
Gemeente zaken
Sport (13x)
Sport verslagen/uitslagen
Sport, cultuur, activiteiten
Sportnieuws (2x)
Sportrubriek VV Gemert
Theatervoorstellingen
Uit/evenementen
Uitstapjes/activiteiten wat kan je bv in het weekend gaan ondernemen
Verenigingen nieuws
VERGUNNINGEN/GEMEENTENIEUWS
Verslag raadsvergadering
Voorblad
Voorpagina (7x)
Voorpagina (Nieuws)
Voorpagina nieuws
Voorpaginanieuws
Wat er in ons dorp gebeurt
Wedstrijd van de week van zaalvoetbal.
Laatste nieuwtjes
Aanbiedingen restaurant
Achtergrondartikelen
Activiteiten in Gemert (2x)
Actualiteiten
Agenda
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Agenda / aankomende evenementen een bijeenkomsten (met achtergrond)
Algemeen nieuws
Autonieuws
Autoregio
Bedrijvennieuws
Biechtstoel (3x)
Columms
Column burgemeester
Column en dan van de Burgemeester zijn leuke verhalen
Column van de burgemeester.
Columns (2x)
Cultuurnieuwtjes
Cursussen e.d. die in de omgeving gegeven worden
De biechtstoel
Dorpspolitieke artikelen
Er is te weinig nieuws
Familieberichten (3x)
Geboorte adv.
Gemeente berichten
Gemeente nieuws
Gemeente politiek
Gemeenteberichten
Gemeentenieuws
Gemeenterubriek (2x)
Historie
Historie gemert
Horeca
In de biechtstoel (7x)
Informatie over verenigingen in de gemeente
Interviews met inwoners.
Kook rubriek met kinderen van het commanderij college
Lokaal verhaal
Lokaal nieuws
Muziek (2x)
Niets
Nieuws
Nieuws uit Gemert
Nieuws van de Gemeenteraad
Ontwikkelingen in de gemeente
Op de biechtsstoel
Overlijden gemert
Overlijdens- en overige advertenties
Overlijdensadvertenties
Overlijdensberichten
OVERLIJDENSSADVERTENTIES
Politiek (3x)
Politiek nieuws
Politiek nieuws uit raad
POLITIEKE OPVATTINGEN
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Politieke rubriek
Promotie van de oranje markt
Reclames
Rouw en geboorte
Rubriek gemeenten
Rubriek voor ondernemers
Rubrieken
Scholeninfo
Single memories (3x)
Singlememories
Sport (8x)
Sportactiviteiten
Stukje van de burgemeester
Stukken over verenigingen en evenementen van hun.
Uit,
Uitjes.(Boerenbond, molens ed)
Verenigingslid nieuws
Verenigingsnieuws
Verenigingsnieuws.
Verhalen van activiteiten in Gemert
Verhalen van bijzondere mensen of gebeurtenissen die te maken hebben met onze gemeente en
leefomgeving.
Verslag raadsvergaderingen
Verslagen van verenigingen
VoorgeKookt
Voorpagina (3x)
Wat er in de gemeente speelt
Wat er te doen is





















Aankodiging van leuke theater of muziek uitjes
Aankondiging evenementen in de gemeente
Activiteiten die georganiseerd worden en het verhaal erachter. Sportuislagen.
Actualiteiten
Actuele dingen/nieuws berichten.
Advertenties
Advertentiesâ€‹
Agenda film, theater, exposities enz.
AKTIVITEITEN IN BAKEL
Algemeen
Algemene zaken
Algemene zaken over hele dorp en speciaal het goede nieuws.
Artikelen over goede doelen/stichtingen binnen Gemert
Biechtstoel (2x)
Collums
Colum van burgemeester Michiel van Veen
Column
Column.
Columns (2x)
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De biechtstoel / de hangmat
De Biechtstoel is wel leuk.
Echte gemertse mensen
Eigenlijk kijk ik het helemaal door
Er is te weinig nieuws
Evenementen (2x)
Evenementennieuws zoals kermis, carnaval, uitgaan en locale incidenten en gebeurtenissen.
Familieberichten (niet dat ik die het liefst lees maar dit houdt mij op de hoogte)
Geboorteadvertenties
Geboortes / condoleance berichten
Gemeente
Gemeente nieuws (2x)
Gemeentelijk nieuws
Gemeentenieuws
Gemeenterubriek/politiek
Gewoon de hele krant
Goede doelen
Hangmat
Iets te doen gemert
Ik lees geen partij politieke stukjes
In de biechtstoel
In de biegtstoel
In de Hangmat
Informatie over geplande activiteiten in de gemeente
Ingezonden brieven
Interviews met de mensen uit de regio
JEUGD EN CULTUUR.,VOORAL HOE DIE OP TE VOEDEN(DESKUNDIGE AAN HET WOORD)
Natuur. (bosgebieden, recreatieplaatsen)
Niets
Nieuw van aanvragen/verlenen van vergunningen
Nieuws (3x)
Nieuws van de gemeente.
Nieuws vanuit verenigingen e.d.
Nieuwsberichten over wat er speelt in Gemert-Bakel
Ondernemers nieuws
Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in de omgeving
Opinie stukken
Overig nieuws
Overlijden geboorte enz
Overlijdensadvertenties
Overlijdensadvertenties.
Overlijdensberichten
Overlijdings en geboorteberichten,
ik zou graag het deurnese gedeelte teurg zien omdat we in Milheeze nou een maal dicht bij
Deurne zitten en ook erg Deurne georiënteerd zijn
Persoonlijke informatie (columns, jubilea, ervaringen, etc.)
Persoonlijke verhalen zoals de biechtstoel/hangmat
Politiek (3x)
Politiek gemert
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Politiek van Gemert
Promotie van kindervakantie weken
Rubrieken
Rubrieken als sport en singlememories
Sociale ontwikkelingen
Sport
Sportuitslagen
Stukjes van de politieke partijen
Toekomst ontwikkelingen
Uit rubriek
Uittips
Vacatures (2x)
Verenigingennieuws
Verenigingsberichten
Verenigingsnieuws (2x)
Verslaglegging van concerten
Voetbal Gemert 1
Voorpagina
Voorpagina staan vaak mooie interessante artikelen
Vraag en aanbod
Vv Gemert nieuws
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U bent vandaag de (hoofd)redacteur van het Gemerts-Nieuwsblad en krijgt de mogelijkheid
om aanpassingen/vernieuwingen door te voeren in de krant.

2. Wat zou u dan willen wijzigen of toe willen voegen?























'Het mooiste plekje in de gemeente'
(Op welke plek voelt u zich het gelukkigst ? en waarom ?)
'Klein nieuws': Goed nieuws over initiatieven en ontwikkelingen op kleine schaal (die desondanks
van grote invloed kunnen zijn)
Aandacht voor verenigingen zodat zij mogelijk daardoor nieuwe leden kunnen krijgen.
informatief zodat mensen gaan denken, hee dat is leuk en dat is iets voor mij.
Artikelen toevoegen over innovatieve vernieuwers en visionaire transities die in de regio
plaatsvinden ogv sociaal maatschappelijk ondernemerschap.
Dan kwam vandaag nog het Deurnes blaadje terug
De bie
De mogelijkheid voor bewoners om eens iets te schrijven over bv sportverenigingen, het
gebeuren in gemert, wat ze missen in de krant.
De pagina voor en door de jeugd terug!!
De voorpagina is de blikvanger. De artikelen op de voorpagina zijn echter te vaak (in mijn ogen)
niet interessant.
De vraag stellen bij mijn adverteerders als de prijs van advertenties zakt of zij dan meer gaan
adverteren. en aan sluitend wachten op antwoord en of vragen of zij een jaarlijks vast bedrag
uitgeven aan advertenties of dat zij per keer kijken of dat de kosten in verhouding staan met de
eventuele opbrengsten.
Duidelijker Gemeentenieuws, m.n. vergunningen;
Geen dubbele advertenties meer.
Een Gemert Weet-achtig spel met een klassement met daaraan verbonden een prijs voor een
goede bestemming net als bij Gemert Weet.
Een geschiedenis rubriek toevoegen
Evenveel aandacht voor alle kernen. Een grote foto kindervakantieweek voorop van
Gemert...dan ook van de andere kernen waar dezelfde activiteit plaatsvindt.
Gezondheids rubriek maar dan vanuit de huisartsenpraktijken en of apotheken met voorlichting
over de dan heersende volksziekte:
Denk aan verkoudheden,griep, enz
Gratis rubriekje
Gratis rubriekje uitbreiden.
Dat kinderen een collum mogen schrijven over iets wat ze meegemaakt hebben...
Helft dunner, hoop advertenties eruit. Bijv. verenigingen aan bod; dan niet alleen met uitslagen
maar veeleer met 'leerzame' wetenswaardigheden waar die vereniging zich mee bezig houdt.
Sportclubs: gezondheidswetenswaardigheden. Natuurclubs: natuurwetenswaardigheden. etc.
Meer aanwezige kennis delen, omdat de burger die niet actief is op dat terrein, meer
beleving/betrokkenheid kan voelen dan enkel met uitslagen.
Hoofdartikelen die bepaalde situaties/problemen verder uitdiepen zoals:
- wat is er met kasteel aan de hand en wat is er allemaal gebeurd in de laatste jaren.
- gezondheid en intensieve veeteelt
Iets meer historie
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Ik wil dat er een zeepkist (verwoorden in nette taal, geen scheldwoorden dus)voor huurders
komt en 1 voor verzorgenden, patiënten, ZZpers en MKB-ers..voor mensen die niet goed gehoord
worden bij de gemeente of de LEV.IK wil dat U de krant bent die mensen verbind op een plek (Bv
in DeEendrachtof bij Ruis of bij een ander café)over een thema, waar de mensen onwetend over
zijn. Dat ze het niet in de doofpot stoppen zoals: de geitenkwestie .Dat moeten ze dan anoniem
mogen doen want anders kunnen ze hun baan kwijt raken. Interview ook gewone burgers over
basiszaken en over onze kinderen.Fijn dat U samenwerkt met omroepcentraal
Ik zou de krant graag wat dikker willen zien. Omdat de dorpsblaadjes van de kerkdorpen (en De
Korhoen) het steeds moeilijker krijgen en steeds meer verdwijnen, zou het nieuws wat anders in
die blaadjes wordt vermeld in het GN geplaatst kunnen worden.
Ik zou diverse buurten hun eigen nieuws laten brengen. 1 pagina met nieuws uit bv. molenbroek,
centrum, paashoef, bakel, milheeze, handel ect.
Ik zou het programma van de jeugd van vv gemert in het GN zetten, voor opa's en oma's,
neefjes/nichtjes klas/buurtgenootjes leuk om te zien hoe laat en waar iemand moet sporten.
Van veel andere verenigingen staat dit er al in, maar van de grootste vereniging niet.
Ingezonden stukken (inwoners aan het woord) / platform voor discussies.
Inhoudelijke NEUTRALE achtergrondartikelen
Interview mensen op straat of vraag of ze willen reageren op actualiteiten
Interviews met personen die een hobby hebben die niet zo vanzelfsprekend zijn.
Kids pagina, vrouwen rubrieken
Kinderrubriek> kinderjournalistiek.
KLEINE
Maak een rubriek van kinderen die thuis een agrarisch bedrijf hebben .Kunnen er heel leuk over
vertellen en zijn er heel trots op.
Meer 'debat' over vraagstukken die ons als bewoners van de gemeente aangaan
Meer aandacht voor de kerkdorpen
Meer achtergrondartikelen.
ingezonden brieven
Meer nadruk op goede inzet van vrijwilligers. Daar is en komt meer en meer druk op te staan.
Aan laten geven dat vele handen licht werk maken. Dat het fijn os dat iedereen zijn tasje kan
pakken mbt sport en spel maar alles moet geregeld worden.
Meer over wat er in het dorp gebeurd
Meer persoonlijke verhalen uit het actuele nieuws
Meer plaats voor verenigingen die een evenement gaan organiseren voor de gemeenschap
Meer van speelhuis en cacaofabriek
Niet twee keer hetzelfde
NOG MEER PLAATSELIJK NIEUWS BIJVOORBEELD SPORTCLUB INTERVIEWS,
Objectiever en proberen nog meer alle verenigingen ruimte te geven als deen verenigingen iets
willen plaatsen en wellicht kleinere verenigingen vooruit helpen door ze actief te benaderen om
iets te plaatsen.
Op de koffie bij: en dan is heerlijk aan een keukentafel kletsen met willekeurige mensen. Graag
is wat vrouwen aan het woord, Iedereen heeft wel wat interessant te melden.
Pubers aan het woord laten. Misschien een rubriek voor hen / over hen beginnen?
Soort maandelijkse openbare evenementen overzicht, ik vergeet vaak dat er iets publiekelijks
wordt georganiseerd zoals n historische optocht, kermis etc.
Sowieso minder politiek, dat zijn toch allemaal lulverhalen.
Minder verkapte RECLAME-verhalen van bedrijven en instellingen, dat is geen nieuws, maar
reclame. Gemeentenieuws eruit, maar ja, daar wordt voor betaald.
Toevoegen van een wekelijkse agenda wat er allemaal te doen is aan cultuur, open dagen
enzovoorts
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Uitbreiding rubriekjes
Veel meer diepte interviews
Veel meer informatieve artikelen over zaken w
Vragen aan de 'nieuwe' inwoners, in het kader van; wie is wie en hoe is men in 'onze' regio
terecht gekomen
Wat meer kritische artikelen dan alleen interviews die informeren.
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