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Rechte tellingen
Omroep Centraal
4 Hoe vaak luistert of kijkt u naar Omroep Centraal?
38%
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0%
Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Een enkele
keer per jaar

Nooit

Ik ken geen
Omroep
Centraal

Weet niet

Op vraag "4 Hoe vaak luistert of kijkt u naar Omroep Centraal?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Nooit".

Toelichting
Dagelijks

Wekelijks







Een enkele

keer per jaar


Nooit





Heb ik in de badkamer aanstaan. Dus meerdere keren per dag hoor ik Gemert
Centraal
Kijk elke avond naar de tv uitzending.
TV kijken als de raadsvergadering er is, radio luisteren wekelijks.
Zeker met de raadsvergadering
Ik vind het uitermate storend dat de kwaliteit van beeld e geluid soms
beschamend slecht zijn. Dat na meer dan 25 jaar hierin geen verbetering is te
bemerken is voor mij verbazingwekkend. Bij andere lokale omroepen is dit
beduidend beter!! Voor mij een reden om vaak niet de moeite te nemen om te
kijken/ luisteren.het
Slecht beeld en geluid.
Er is geen bereik ,wat ik erg jammer vind..
Via KPN in Bakel geen mogelijkheid om Omroep Centraal te kijken. Heeeel
vervelend.
Weet niet waar op tv ik kan vinden
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4.1 Hoe kijkt of beluistert u Omroep Centraal?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=92)
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Op vraag "4.1 Hoe kijkt of beluistert u Omroep Centraal?" is het meest gekozen antwoord (76%): "Via
de tv".

Op een andere weg, namelijk:


Twitter
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4.2 Welke programma’s van Omroep Centraal kijkt of
beluistert u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "4.2 Welke programma’s van Omroep Centraal kijkt of beluistert u?" is het meest gekozen
antwoord (62%): "Nieuwsuitzendingen".

Ander programma, namelijk:













Actualiteit uit het dorp, bv optochten.
Documentaire
Historisch archief.
Maandjournaal
Negen=een-negen en kabelkrant
Niks
Oude films
Specials (evenementen)
Thema uitzendingen, Boerenbondsmuseum en natuur
TV
Tv specials
Vragen van Gemert Weet!

Toelichting



Ik kijk nooit maar zie ooit iets op Facebook voorbij komen, al heb ik wel respect voor hun
vrijwilligers dat die uitzendingen verzorgen voor de liefhebbers
Ik vind dat er vrijwel de hele dag door goede muziek gedraaid wordt. Persoonlijk ben ik reggae
fan, en dus erg blij met het programma Reggaeconnection.
Wat is er trouwens gebeurd met de herhaling daarvan op zondag?
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gemertsnieuwsblad
Veiligheid
Omroep Centraal
01 november 2018 tot 13 november 2018
150
8,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
1 minuut en 33 seconden
13 november 2018
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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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