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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak luister je naar Omroep Reindonk?" antwoordt 33% van de respondenten:
"Nooit".
Op stelling 2 ‘De samenwerking tussen Omroep Reindonk en Omroep Venlo is een goede zet’
antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 20% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 581 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Omroep Reindonk
Omroep Reindonk wil samen gaan met Omroep Venlo om zo verder te professionaliseren.

1 Hoe vaak luister je naar Omroep Reindonk?
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Op vraag "1 Hoe vaak luister je naar Omroep Reindonk?" antwoordt 33% van de respondenten:
"Nooit".

Toelichting
Dagelijks




Je krijt dan minder regionaal nieuws
Luisteren wel naar radio maar televisie helaas niet mogelijk in buiten gebied.

Wekelijks







Alleen zondagavond
Allleen zondagmorgen
Goed voor plaatselijke zaken
Ik kijk zelden naar Omroep Reindonk. Alleen naar het nieuws.
Ik mis de programmering in de gids KPN
Hoe laat en wanneer nieuw nieuws.

Maandelijks



In de auto van mijn vader

Enkele keren
per jaar






Alleen in de carnavalsperiode
Alleen met carnaval. Uitkomen prins
Als ze samengaan met omroep Venlo zou ik vaker luisteren
Is op de radio in de vrachtwagen bijna niet te volgens als je onderweg bent tot
ver buiten de grenzen
Kijk enkele keren en heb het dat steeds weer snel gezien . Oudbollige en
amateuristische opzet mrt alles respect naar de vrijwilligers
Vaak oydbollige muziek
Wij kunnen hem via tv niet ontvangen
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Zoals de uitzendingen nu zijn, is het weinig aantrekkelijk om naar Reindonk te
kijken of te luisteren. Het komt allemaal wat amateuristisch over.
Professionaliseren prima, maar er moet weer eerst veel geld naar toe en het is
dan maar de vraag of de gewenste professionalisering er komt.

Nooit



Overbodig

Weet niet



Op zondagmorgen er mag wel wat variatie in komen al jaren hetzelfde
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2 ‘De samenwerking tussen Omroep Reindonk en Omroep
Venlo is een goede zet’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?)
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Op stelling 2 ‘De samenwerking tussen Omroep Reindonk en Omroep Venlo is een goede zet’
antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 20% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens











Ik luister meer naar het huidige Omroep Venlo dan ik luister naar Omroep Reindonk.
Dus zodra ik het nieuws hoorde was ik erg blij.
Laat dan ook uit de hele regio nieuws en bijzonderheden horen (bijv. muziek)
Met me de beeld kwaliteit is nu zeer onprofessioneel slecht
Pas op dat we niet de schulden van Omroep Venlo gaan betalen!
Samenwerking stimuleren.
Professioneel radio maken vraagt veel geld en professionaliteit. Een (te) kleine
organisatie beschikt daar niet over met alle gevolgen van dien.
't zou 'n goede zet zijn als wat muziekkeuze eens wat meer aan de ouderen gedacht
werd .Muziek uit de jaren 70, Verzoekplatenprogramma ?
Ik vrees dat dit voor continuiteit van de lokale omroep functie in Horst aan de Maas
de enige realistische optie vormt
Ivm financien lijkt het me erg verstandig
Kan de professionaliteit verbeteren. Daar kan nog wel aan gewerkt worden
Kan elkaar alleen maar versterken
Maar dan moeten ze geen 2 locaties willen hebben, kost alleen maar geld. De
amateuristische uitzendingen van Reindonk moeten echt beter en meer aanbod.
Het is nu soms echt slecht. Dus fuseren en op 1 locatie regionieuws gaan maken.
Mits dat we dan ook omroep Venlo kunnen krijgen.
Op dit moment is Reindonk niet meer dan een dooie pier. Samengaan met Venlo
(welke wel een goede omroep is) kan alleen in het voordeel van Reindonk zijn.
Reindonk alleen is niet (meer) in staat op betaalbare wijze snel adequate informatie
te geven
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Samenwerking is zeker een goede zet. Ga echter wel het dialoog aan met omroep
Venlo. Met name in de zin van nieuwsdynamiek in deze regio. Die is nu eenmaal
niet zo hoog, ik heb het idee dat hier nogal uiteenlopende verwachtingen over
bestaan binnen Omroep Venlo. Voor de financiële slagkracht is dit denk ik een
goede zet.
Tenzij de lokale thema's gewaarborgd blijven.
Afwachten wat de 'stadse' invloed is
Ben niet goed genoeg op de hoogte wat die samenwerking precies inhoudt om hier
een goede mening over te kunnen geven.
Ik hoop dat ze toch hun eigen programmas blijven maken en niet te veel
verstadsen
Indien er een samenwerking komt zal ik minder luisteren als er veel Venlose
berichten uitgezonden worden.Ik wil liever alleen het lokale nieuws.
Omroep Venlo heeft het financieel zwaar. Gaat samenwerking dan niet ten koste
van omroep Reindonk?
Omroep Venlo heeft vele (financiele ) problemen gehad. Oppassen dus!!
Twijfels of het dan allemaal kwalitatief beter wordt. En in hoeverre de eigen
identiteit van de omroep in Horst gewaarborgd is.
Ben bang dat de regio te groot word en het plaatselijke verdwijnt en Horst
ondersneeuwt
Dit gaat om geld voordat je het weet is de omroep weg
Er blijft dan zeker niets over van onze identiteit.
Omroep Venlo is zelf noodlijdend. Moeten eerst maar eens zelf orde op zaken
stellen.
Gaat veel geld kosten. En dat blijft zeker in de toekomst zo Steeds hogere tekorten .
Hoeveel zendtijd hoeft niet uitgebreid te worden . Laat het kleinschalig blijven.
Samenwerking met Venlo betekent hogere kosten. Begrijp wel dat Venlo dit wenst .
Zelf ook al tekorten. Denk aan Floriade . Reindonk als nu is genoeg .
Ik denk dat dit een eerste stap is richting overname (inpalming) bij Venlo. Zoals dit
ook is gebeurt met de floriade /Terrein.
Ik denk dat er dan helemaal geen nieuws meer komt van de kleine kernen het is nu
al niet veel bijna alles Horst
Laat maar apart, reindonk heeft nu nog dat dorpse
Liever een goede, intensieve samenwerking met de gemeente Venray. Dit zal meer
inwoners van Horst aan de Maas aanspreken.
Lokaal moet lokaal blijven, dus op Horst aan de Maas gericht.
Mentaliteit van Venlonaren is veel anders
Omroep Reindonk, en dan met name de TV, is op dit moment een ramp!
Samengaan met Venlo is voor mij geen (goede) oplossing. Stel bij Reindonk eens
gekwalificeerde
mensen aan zodat er fatsoenlijke TV-uitzendingen worden gemaakt, desnoods met
subsidie van de gemeente!!!
Omroep Venlo staat er slecht voor. Waar leidt dit toe?
Vlg mij gaat het daar financieel ook niet zo goed mee
Voorlichting uit de gemeente zal niet meer zo zijn als nu
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Alsjeblief niet met Venlo
Blijf in je eigen gemeente muziek ten gehoren brengen .wat voor meer waarde
heeft deze samen werking ?????
Dan wordt het niet meer regionaal
Dit wordt de doodsteek voor Omroep Reindonk. Wie zit te wachten op een
samenwerking met een partij uit Venlo? Zoek de samenwerking op met lokale
partijen!
Horst aan de Maas heeft een neutrale onafhankelijke EIGEN omroep. Samengaan
met een grotere (stadse) omroep zal de eigen identiteit vroeg of laat gaan
aantasten. Dit ondanks de mooie woorden in dit stadium van beide partijen. Dus
kleinschaliger en sober verder gaan, zelfstandig blijven, uitgaan van eigen kracht en
(dure) ambities achterwege laten! Horst aan de Maas dient deze omroep te
ondersteunen want alleen van reclamegeld zal dit niet lukken. Financiering lokale
omroep is in Nederland niet goed geregeld in vergelijking met de provinciale en
landelijke publieke omroep met dezelfde publieke taak.
Horst haalt zich alleen maar schulden op de nek en de burger kan straks voor Venlo
betalen, zij zitten al dik in de schulden.
Je krijt dan minder regionaal nieuws
Kost alleen maar weer extra geld
Lokale roepen hebben geen functie.
Omroep Reindonk zal het ondergesneeuwde kindje van Omroep Venlo gaan
worden.
Omroep Venlo is financieel verre van rooskleurig.Krijgt ook geen geld van de
gemeente Venlo.
Is dan straks de gemeente Horst aan de Maas mede aansprakelijk voor die
financien?
Reindonk moet zelfstandig blijven. Venlo is een bodemloze put en vragen er nu
alweer geld bij.
Samenwerken met zo'n grote stad is nooit goed. Jaren geleden wilden ze dat met
het zwembad, nu weer dit, wanneer houdt het op. Het wordt voor de burger
duurder of er gaat teveel gemeenschapsgeld naar toe
Venlo heeft al geen geld gaan ze van ons profiteren zijn we dadelijk allebei op de
fles
Waarom geen samenwerking met kleinere omroepen b.v peel en maas zij zijn
hiertoe nog steeds bereidt
ben bang dat dat je verzuipt bij omroep venlo
Worden daardoor een melkkoe voor radio Venlo, als Reindonk het voor 1,- per
inwoner kan, waarom moeten we dan meer dan 2.35 gaan betalen, terwijl je weet
dat het elk jaar er een tekort is. het plaatselijke nieuws verdwijnt daardoor! Kijk
maar L1, alleen maar omgeving Maastricht verder zie en hoor je niets over NoordLimburg.
Zal wel voor de financiën zijn maar ik ben bang dat er niet veel van Reindonck
overblijft, en dat Venlo alles inneemt
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Weet niet






Boeit me niet
Ik ben bang dat het eigen geluid van Omroep Reindonk verdwijnt in fe fusie met
Venlo
Ik luister naar omroep Reindonk juist vanwege de relevantie voor eigen
dorp/omgeving. Als deze verloren gaat door het samengaan met Venlo heeft
omroep Reindonk voor mij geen meerwaarde meer tov landelijke radio/tv.
Luister er nooit naar
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Omroep Reindonk
04 februari 2019 tot 10 februari 2019
581
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
3 minuten en 20 seconden
11 februari 2019
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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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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