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Nieuws op Texel
Er gebeurt veel op Texel.

1. Hoe blijft u op de hoogte van het (laatste) lokale nieuws?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:














Actief bij Politieke Partij en Gemeente WS
Agenda's
Op straat
Roddelcircuit
Stamcafe
Tam tam
Tamtam
Texel kijken en luisteren (2x)
Texel plaza
Texel Weekend
Verenigingen en commissies
Via werk
Werk
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Uitgaande van het internet:

1.1Welke websites bezoekt u om het lokale nieuws te
volgen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:

















App Texelse Courant
Courant via fb
Ecomare, nioz
FaceBook
Facebook Twitter
Locale websites bedrijven, gemeente clubs en organisaties
NHD
NHD.NL
Nhd.nl Texelphoto.nl Texeltweets alarmfase1.nl afd. nhn
Nos.nl
Radio trotoir
Telegraaf.nl
Texel Dit Weekend
Twitter
Txkijkenluisteren
Volkskrant
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1.1 Welke lokale kranten leest u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Texelse Courant

Texel dit Weekend

Noord-Hollands
Dagblad

Anders

Anders, namelijk:












Achter de Rugendiek
AD (2x)
Af en toe losse krant in weekend
De Hoornder
De Vokskrant
Geen
Nrcnext
Strender nieuws
Telegraaf (3x)
Volkskrant (2x)
Volkskrant, NRC
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Gemeentenieuws
De gemeente Texel informeert haar bewoners op verschillende manieren.

2. Hoe volgt u het gemeentenieuws op Texel?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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bijeenkomsten van de
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Via de krant (pagina
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Anders, namelijk:

























.txl app
Abonnement 'berichten over uw buurt'
Abonnement gem. bekendmakingen
Abonnement mijn overheid
Abonnement op omgeving via Geeente
Als commissielid
App
Artikelen in TC
Artikelen over de gemeente
Berichtenservicr
Bijwonen van commissie en raadsvergaderingen
E-mailabonnement op bekendmakingen
Email
Email nieuwsbrief
Email van de Gemeente
Facebook (3x)
Facebook gemeente
Facebook Gemeente Texel
Gast geweest
Gemeente app
Het gemeentelijke intranet
Ibabs
Ik krijg de gemeentelijke aankondiging automatisch op de mail
Ik woon de raads- en commissievergaderingen bij
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In onze zaak komt alles ter spraken met de klanten
Krijg mail ivm vergaderingen, ook verkorte weergave van vergadering van vorige avond
Mailing gemeente
Mailingen van gemeente
Raads- en commissiestukken
Raadsverg.+comm.verg. via internet
Raadsvergaderingen online
Twitter (2x)
Uitzendingen raads en commisiievergadering
Via emailservice bekendmakingen
Via mailberichten
Via via
Webcam raadsvergadering
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3. Hoe goed bent u op de hoogte van het gemeentenieuws
op Texel?
Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed).
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Gemiddeld rapportcijfer: 6,2
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Ik mis de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen in de TC
Acties van de gemeente zijn nogal ondoorzichtig. Naar buiten toe een helder verhaal...
maar er gebeurt van alles waar geen goed zicht op is en waarover niet bericht wordt.
Jammer dat de verslagen van de raadsvergaderingen niet meer worden gepubliceerd in de
TC. Of een samenvatting.
Er is veel gesloten kamertjescultuur op het gemeentehuis
Moeilijk te beantwoorden. Ik weet immers niet wat de gemeente NIET bekend maakt. Heb
soms het gevoel dat vooral de leuke dingen naar buiten worden gebracht.
Lastig om nieuws te vinden, staat vaak niet op de website texel.nl besluitenlijst,
raadsvergaderingen, bijeenkomsten (ook aan overkant), commissievergaderingen,
welstandsbijeenkomsten (is openbaar, maar staat niet op de site!), en nog veel meer...
Maak de site weer compleet, zelfs link naar de vergaderingen live via internet is bijna niet
te vinden. of mogen we zo weinig mogelijk weten/meebeslissen?
Ik werk daar
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Evenementen
(Bijna) ieder weekend worden er evenementen georganiseerd op Texel.

4. Waar zoekt u naar informatie over wat er te doen is op
Texel?
(n=355)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




















Agenda Texel dit weekend
App Texelse Courant
Dat hoor je gewoon ofzo.. En zo niet, dan is het waarschijnlijk niet de moeite.
Evenementen kalender
Gericht via internet-Google of specifieke websites
Internet algemeen
Niet (3x)
Niet geïnteresseerd in evenementen
Niet, veel te veel werk
Texel dit weekend
Texel weekend
Texelagenda staat vol dagelijkse agenda met dingen die (bijna) elke dag plaatsvinden. Irritant,
ook voor de gasten. In Texelse Courant voortaan ook agenda van 2/3 dagen later neerzetten.
Kunnen we dingen plannen... En zorg dat Texelse Courant alles nakijkt... en aanvult als
gemeente, verenigingen of anderen evenement vergeten zijn te plaatsen.
Vakantiekrant
Volg het niet en ben vaak aan het werk
Vrijwel niet
Weekend
Weekend krant
Zoek niet
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Social media
Bij bijna ieder huishouden valt de Texelse Courant op de deurmat maar ook online is de Texelse
Courant actief.

5. Volgt u de Texelse Courant via social media?
45%
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Nee




Maar niet vaak
Ook via de app
TX courant heeft een slechte berichtgeving. Wat ze niet kant en klaar
aangeleverd krijgen, daar word ook geen aandacht aan geschonken. Hier
hebben we ervaring mee en horen we veel in de winkel als klacht op de
Tesselaar.
Gwoon t Suffertje lezen bij mn moeder met een bak koffie en dan lekker zeuren
over t nieuws...en wie is dr dood...gewoon echt kranten zeg maar.
Via sociale media komen er teveel diverse meldingen, zodat ik deze meestal
wegdruk en oversla en dus niet lees
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

5.1 “Het social mediagebruik van de Texelse Courant voldoet
geheel aan mijn verwachtingen”

(n=204)
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Men is zeer actief op Social Media bij de Texelse Courant (dit in tegenstelling tot
Texel dit Weekend), altijd het eerst en met diepgang (voor zover Social Media zich
daarvoor leent natuurlijk)
Slechte site want Plaza is veel simpeler te gebruiken
In mijn ogen woont er nogal wat 'simpel volk' op Texel waar je vaker niet dan wel
een goede (nette) discussie mee kunt. Dat zie je terug in de reacties. M.b.t. de
artikelen van de TC zelf: daar herken je duidelijk in dat het steeds lastiger wordt voor
een krant om te blijven bestaan (meer advertenties, meer 'niet nieuws' rubrieken,
etc.)
Er zijn zoveel activiteiten dat verschillende gelijksoortige evenementen elkaar voor
de voeten lopen. Het zou mooi zijn wanneer er een coördinerende instantie zou zijn
dat een en ander regelt. Bijvoorbeeld: niet 2 gelijke evenementen op de zelfde dag,
maar na elkaar. Denk hier bij aan muziek uitvoeringen.
Vaak word er enorm in overdreven

5.2 Kunt u dit kort toelichten, wat mist u?





Belangrijk nieuws krijgt veel te weinig aandacht.
Veel te veel sportnieuws en foto's (eindeloos veel zonsondergangen b.v.) Teveel populistische
onderwerpen als Ceres, hutje op de Hors en te weinig wijze columnisten en commentatoren.
Vaak ook veel te grote weinig toevoegende foto's (bladvulling?)
De Facebook-pagina van de Texelse Courant loopt niet alleen vaak achter de feiten aan, maar
lijkt - net als overigens de eigen website - vaak op een verzameling persberichten. En dan
hebben we het nog niet over de vaak weinig verheffende discussies in de commentaren.
De online editie van de krant is een gedrocht. Foto onderschriften kloppen niet, onleesbaar op
IPad en iPhone. Veel berichten op facebook al gelezen. Slechte zaak. Ook de familieberichten
zijn te treurig online...schande.
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Diepgang en achtergrondinfo
Familieberichten zijn niet digitaal, daar gaat het M.n. Om bij de texelse courant en de
gemeente berichten. Rest niet.
Informatie over evenementen is vaak gebrekkig.
Niet gerubriceerd in verschillende onderwerpen
daardoor onduidelijk
Niets
Te kort Nieuws, wel een hoop op persoonlijke titel
Vaak laat met nieuws noord Hollands dagblad is sneller
Verwacht meer interactie met de gebruikers. Vooral zenden, weiniginteractie.
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Stel u bent een dag hoofdredacteur van de Texelse Courant en krijgt de mogelijkheid om een
wijziging door te voeren, of om een nieuw item in de krant toe te voegen.

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



























(economisch) toerisme versus behoud eigenheid / natuutbeheer.
> Graag minder sportverslagen.
> Misschien een rubriek over mensen die op Texelse scholen werken.
100%digitaal
Af en toe een 'overkantse' abonnee interviewen. Voor een frisse kijk op het Texelse wel-en-wee.
Agenda van evenementen en andere interessante ``uitjes`` in N.H. Zoveel te doen... en de
meeste Texelaars komen erachter als het al voorbij is...
Alle activiteiten op Texel duidelijk zichtbaar
Aparte pagina met nieuws voor jeugd.
Ben zeer tevreden!
Betere achtergronden over zogenaamde ophef artikelen. Nu is de krant vaak partijdig en wordt
het half verteld en komt de achtergrond info van mensen met meningen. Zie Ceres.
Burgerlijkestand rubriek
Dagelijkse nieuwsmeldingen eventueel per uur
Ik zou geen stukken op persoonlijke titel meer laten plaatsen onder het mom texelscourant
Dan zou ik me afvragen of we echt alles zouden moeten meenemen, of dat we de krant, de
website, Facebook en Twitter voor verschillende uitingen zouden moeten inzetten.
Dat hangt van het moment af
De 'goed nieuws' pagina. De media verspreiden genoeg 'slecht' nieuws. Gelukkig lees ik in de
Texelse Courant ook veel goed nieuws. Misschien is het leuk om hier een aparte pagina aan te
wijden.
De agenda moet beter.
De app volledig vernieuwen. daar is sinds de lancering niks aan verbeterd. of als jullie die niet
(meer) willen ondersteunen/erin willen investeren, afschaffen die hap.
De mazzelaar van de week.
Een gebeurtenis die een week geleden actueel was , nieuws waar mensen vrolijk van worden .
Kan over van alles gaan .
De op maak en minder spellingcontrole
De overheid, (lees gemeente)meer willen vastpinnen op handhaving, van de door haar opgelegde
spelregels.
De sport meer uitlichten, prestaties spreken de mensen aan
De Teso geeft zelf abominabele informatie over wachttijden en uitval. Communicatie is daar nog
niet echt ontdekt. Ik vind dat de sites van Texelse Courant en Texel Plaza die rol (nog) beter
moeten overnemen.
De top pagina wordt onmiddelijk gestopt.
Een nieuw artiekel kan zijn 'Texelaars working abroad '
Diegene die hier een orgineel idee inbrengt gelijk medewerker van de krant maken
Dingen waardoor gemeenteraad en B&W worden gevoed, zoals 'hoe lopen de hazen in de
natuur' of 'hoe draaien de molens in het toerisme' of 'Zorgen van de Zorg', kortom geen verhalen
maar visies & missies, het achterste van de tong voor de Raad, die het steeds moeilijker lijkt te
hebben dor steeds gebrekkiger informatievoorziening
Een goede journalist aanstellen en zie verder 5.2 Het meeste clubnieuws kan naar de website.
kortom: meer kwaliteit, een soort Texelse NRC. Geen Texelse Telegraaf!
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Een groot artikel over wat toegestaan is aan RBB op Texel.Er zijn steeds meer totale huizen op
Texel in gewone woonwijken/ straten die als RBB verhuurd worden met alle parkeer/geluids
overlast erbij...Het zou fijn zijn als alle Texelaars dezelfde regels kennen en weten.
Een iets kritischer blik op de Texelse gemeente en (toeristische) ondernemers. Zo'n TOP pagina is
leuk, maar die hebben toch hun eigen kanalen? Beetje te reclame-achtig. Wat de gemeente
betreft iets meer achtergrond en kritische houding tov B&W en college
Een jaar lang alle verenigingen opnieuw introduceren.
Wie doet wat, op welke dag, avond. Kosten lidmaatschap, contactpersoon nieuwe leden, etc.
Zo ook alle zorgverstrekkers op het eiland presenteren in een soort van bijlage: Wie doet wat en
waar?
Korte introductie door zorgverstrekker: van masseur tot arts, tandarts of anderzins. Liefst met
foto en adres/mail erbij
Een kort interview met een jonge Texelaar (jonger dan 30) over het leven op Texel en de
toekomst van het eiland.
Een kritisch interview over wat er speelt op Texel n.a.v. de rubriek wat ik zeggen wou. met b.v.
verantwoordelijke ambtenaren, wethouders etc
Een maandelijkse bijlage vanuit de Gemeenteraad/commissie waarbij de behandeling van alle
agendapunten in vogelvlucht worden beschreven.
Een meer persoonlijke benadering van nieuwsfeiten, zoals bijvoorbeeld een follow up na een
brand. Wat is de impact geweest en hoe gaat het nu met bijvoorbeeld Erik Wieringa en die jonge
mensen op Oost waar thuis brand geweest is. Verder mag het allemaal best wat scherper van
toon worden. Dus meer 'kritische journalistiek' en minder 'neutrale verslaggeving'.
Een rubriek met 'nieuws over Texel elders'. En dan niet van 'Texel stond in die en die krant in Xcity', maar meer over bijvoorbeeld onderzoekrapporten (zeestromingen, flora&fauna, duurzame
energie, mobiliteit, etc.). Er wordt volgens mij nogal wat geschreven over Texel (ook
academisch). Daar wat meer over lezen lijkt mij wel leuk eigenlijk (en vooral erg leerzaam!). Ik
denk bovendien dat mensen die onderzoek doen op/over Texel het ook best wel leuk lijkt om dat
aan de Texelaars te vertellen.
Een rubriek waarin vrijwilligers gevraagd worden of zich kunnen aanmelden
Een vakkundige, originele, kritische stem toevoegen op de handelingen, ( of juist het nalaten
daarvan ), van B&W en gemeenteraad. Denk aan een soort 'Horzel'van eerder tijden. De
kletspraatjes met vrouwennamen weglaten.
Eigenlijk weet ik zeer weinig over hoe gemeente-beslissingen worden genomen! Wie bepaald
wat en heb je als burger eigenlijk invloed op wat wenselijk is voor Texel . Ik denk aan ceres,
schapen op de dijk en hoge berg, k*t openbaar vervoer, al die parkeerpalen/borden enz. Voor
mijn gevoel ben je als inwoner te laat op de hoogte gebracht en is er allang in de raad beslist en
niets meer tegenin te brengen!
Elk dorp een apart nieuwsoverzicht
Er staan vaak dezelfde bedrijven in met nieuws, het is ook leuk om eens iets over een andere
ondernemer te lezen, bij Jef of de Krim kennen we nu wel. even wat verfrissen. er zijn veel
mensen die zo goed bezig zijn maar buiten de schijnwerpers blijven omdat ze 'te klein' zijn maar
dat is ook nieuws en misschien wel eens leuk als afwisseling. interviews zijn ook vaak met
bekende texelaars, zoek de onbekende eens op.
Gastredacteurs.
(Extra) Specials over een bepaald onderwerp.
Geachte redactie ik zou graag zien dat de directeur van L&R terughoudend is inzake zijn
commentaar op het nieuws.
Geen anonieme reacties of stukken onder schuilnaam opnemen. Minimaal een email-adres
vermelden.
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Geïnterviewden niet zelf het stokje laten doorgeven!
Column Annie schrappen.
Gemeentelijk beleid op allerlei gebieden en hoe hier op te amenderen. Niemand snapt het en je
krijgt gelatenheid van 'laat dan maar zo'
Gemeentepagina met meer uitleg over het verloop van processen en besluitvorming.
Goedkoper, zodat ook mensen met een kleine beurs (en dat zijn er heeeeeel veel op Texel) zich
zouden kunnen abonneren (en niet afzeggen omdat hij veuls te duur is!).
Tevens zou er veel positief nieuws gebracht worden (bv. 'Er is ingebroken, maar gelukkig hebben
ze dit of dat niet meegenomen' 'Er is een aanrijding geweest, maar gelukkig leven we nog, alleen
een gebroken pols'). Zo kan nieuws ook gebracht worden.....
Het archief is goud waard. Ik zou sommige nieuwe ontwikkelingen tegen achtergrond van
historische artikelen plaatsen.
Een ander idee is: Andere Tijden Texel. Historische reconstructies van belangwekkende
gebeurtenissen.
Het thema verbinding/ samenwerken en het eiland uniek houden met betrekking tot rust en
ruimte.
Het zou misschien een idee zijn om meer en/of uitgebreider achtergrondinformatie te
publiceren. Bijv. Waarom vinden sommige instanties dat het beter is om Ceres gesloten te
houden. Waarom moet de gemeente handhavend op treden tegen de parkeerplaats van de
kartingbaan. Waarom is natuurontwikkeling goed voor Texel. Waarom wordt er een prima
sporthal voor veel geld vervangen. Hoor en wederhoor maar soms net een stapje verder en
informatief, het valt mij op dat veel Tesselaars vaak niet goed geinformeerd zijn, de
achtergronden niet kennen en wel een mening hebben ...
Ik zou de plaatselijke politici wat kritieser (laten) volgen. De gemeenteraad loopt niet over van
kwaliteit, en er worden nogal vaak discutabele beslissingen genomen.
De journalistiek is
ervoor om daar de vinger op te leggen!
Ik mis de creatieve kant in de krant. Bijvoorbeeld een Texelgedicht, of foto van de week (waar is
dit, van waar is deze genomen etc.)
Bij ingezonden brieven waarin vaak gemopperd wordt over van alles en nog wat zou ik het fijn
vinden om ook de andere kant van het verhaal te horen (vaak is die er namelijk).
Ik vind de huidige Texelse courant prima. Het lukt jullie een nieuwsblad te blijven en niet mee te
gaan in een blad te worden voor het toerisme.
Ook ben ik erg tevreden over jullie pogingen om de Texelse bevolking actief te betrekken bij het
denken over ontwikkelingen op ons eiland (zoals deze enqueste bv)
Ik zou de column op persoonlijke titel van Job Schepers niet via TC facebook verspreiden maar
hem voorstellen die via zijn eigen account op fb te verspreiden.
Ik zou de diverse columns weglaten, deze stellen niks voor, ook niets zeggende artikelen niet
meer opnemen.
Niet de kant van de Weekend krant opgaan. Meer actueel nieuws zoals : wat is er werkelijk aan
de hand met de Texelstroom? Waarom wordt daar niet over geschreven?
Ik zou een artikel plaatsen dat de relatie ( sociale kaart) van alle Texelse media belicht. Wie zijn
de eigenaren, onderlinge relaties, accenten die de diverse redacties ( willen) leggen e.d
Ik zou een enquête uitschrijven om Texelaars hun punten van zorg te laten ventileren.
Met een vervolg over de stand van zaken.
Ik zou een uitgebreidere verslaggeving van gemeenteraadvergaderingen willen zien waarbij de
redacteur zich best wat mag voorzien van een passende kritische toonzetting cq ook eens een
raadslid - vooraf of na de vergadering -mag bevragen op een quote over een onderwerp dat aan
de orde is. ik meen dat de krant wel wat erg vlak en beperkt is bij onderwerpen die vragen om cq
aanleiding zijn voor discussie/meningsvorming. De krant is er niet om voor of tegen te zijn, maar
mag best wat meer ' bite' laten zien.
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Ik zou graag het landelijke nieuws teruggekoppeld
zien ,hier op Texel.
B.v.baankansen v.technische jongeren(stages)
Buitenlandse mensen hun baankansen.
Misbruik in de sport. Etc.
Ik zou heel NIEUWSGIERIG zijn
Ik zou het goed vinden dat de redaktie na bv twee jaar nagaat welke raadsbesluiten niet zijn
doorgevoerd en waarom niet. Er wordt veel tijd en geld besteed aan deze besluitvorming en als
het dan niet wordt uitgevoerd dan wil ik graag weren waarom niet
Ik zou het leuk vinden om te weten wat kinderen gaan doen die hun diploma hier op de osg
hebben gehaald.
Ik zou me onafhankelijker opstellen tegenover grote bedrijven, zoals De Krim.
Ik zou objectiever
Ik zou ook nieuws van radio zendamateurs brengen
Ik zou proberen om objectief nieuws te verslaan en niet het boerenbedrijf en mountain bikers
altijd maar positief te verslaan maar ook kritisch te volgen.
Ik zou proberen om zo neutraal mogelijk zoveel mogelijk nieuws weer te geven, zodat je een heel
breed publiek weet te bereiken. Het nieuwsaanbod is toch een van de hoofddoelen van de krant.
Ik zou proberen wat meer achtergrondinformatie op te diepen en te gebruiken voor evaluaties
van gebeurtenissen.
Ik zou scherper en beter zichtbaar onderscheid willen tussen nieuws van algemeen belang en
reclame/promotie. Bijvoorbeeld door andere opmaak en lettertype
Ik zou veel meer aandacht geven aan gemeentepolitiek en gemeentebeleid (overigens laat de
Gemeente dit laatste ook zelf zitten).
tegen de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen zal de TC er wel weer enige aandacht aan
schenken: mannetjes- en vrouwtjesmakerij, maar ik prefereer inhoud.
Tja, sportverslagen worden aangeleverd, voor gemeentepolitiek en achtergrondinfo moet de
redactie meer inspanning verrichten. ook bedien je er een ander publiek mee. Dat is dus een
bewuste keuze.
Ik zou wekelijks een mening van een Texelaar toevoegen over het nieuws van deze week. Een
soort week van ... Maar dan actueel
Ik zou zorgen dat er vooraf meer aandacht aan evenementen en bijeenkomsten wordt gegeven
i.p.v. Achteraf hoe het was.
In elk geval woorden afmaken en correct afbreken. Ook een laatste zin van een artikel dan maar
anders formuleren maar niet halverwege een woord stoppen.
Meer artikelen over verenigingen (die de vereniging dan niets kost!)
In het algemeen ben ik zeer tevreden met de dwarsdoorsnede van hetgeen er speelt op Texel.
Ik begrijp ook dat niet alles kan worden beschreven maar kies de items die er werkelijk toe doen,
en ik vind dat men daar goed in slaagt.
Iets minder gemeentenieuws (wat vaak hosanaberichten zijn) zou fijn zijn
In het algemeen: human interest onderwerpen maar ook wat meer aandacht op dit moment
over de dijkverzwaring: de voortgang daarvan, de technieken enz. Bedenk dat er veel mensen
thuis zitten en bijna nooit buiten komen. Die willen dit m.i. toch graag volgen in de krant.
In ieder geval minder sport en de daarbijbehorende uitslagen wat een geneuzel iedere week
weer.
Interessanter maken voor jongeren, zodat jongeren ook de krant gaan lezen. Interesses van
jongeren uitgebereider maken door bijv een rubriek vior jongeren te maken met alle
evenementen/wedsterijden enz
Meer aandacht voor natuur, bijv. column van de boswachter of ecomare
Minder aandacht en ruimte voor de ondernemers, zoals TOP
14






























Meer aandacht voor onderwerpen die op de politieke agenda komen. En dus niet alleen achteraf
berichten wat er besloten is.
Meer achtergrond informatie over bepaalde onderwerpen.
Meer achtergrondnieuws evenementen en lokale sportverenigingen. Een rubriek met belangrijke
gebeurtenissen per dorp zou ook leuk zijn. Kooger nieuws..... Hoornder nieuws...... Oudeschid
nieuws.........
Alleen de 'highlights'
Meer achtergrondverhalen en meer echt nieuws
Meer cultuur en Texelse politiek!
Meer diepgang bij pronlemen en probleemvraagstukken op Texel.
Meer gemeentepolitiek, minder doorgeefluik van de middenstand/horeca
Meer goede onderzoeksjournalistiek, zo af en toe is het 'telegraafniveau' iets te overheersend.
Jammer.
Levert verkeerde aandacht op. De nuance ontbreekt.
Meer het achtergrond nieuws weergeven. Misschien dat dat de eiland bewoners wat wakker
schut. En meer op actuele beslissingen, voorstellen en te nemen plannen van de gemeente
'zitten' Er gebeuren momenteel dingen in de gemeenteraan die achteraf niet goed te praten zijn.
Meer informatie over de duistere werkwijze hoe ambtenaren dingen regelen, in hun voordeel.
Meer informatie van/voor/over speciale doelgroepen op Texel
Meer journalistieke verdieping in onderwerpen.
Meer meningen van Texelaars over lokale onderwerpen die directe gevolgen hebben voor de
Texelse samenleving.
Meer natuurnieuws. Nadruk ligt nu nogal eenzijdig op economische- en landbouwbelangen.
Natuur is niet alleen een politiek item, maar relevant voor iedereen, liefhebber of niet.
Meer nieuws uit de kop van Noord Holland
Meer nieuws van de politie over wat deze doet op Texel,
vroeger las je bijv. wel eens waar een snelheidscontrole werd uitgevoerd en wat de resultaten
waren. Ze zitten niet meer op het buro dus zullen ze vast wel daarbuiten iets doen.
Meer nieuws van en over scholen, uitgebreidere agenda.
Meer over jonge ondernemers, nieuwe bedrijven en interviews met texelaars.
Minder ruimte voor discussies / wat ik zeggen wou. Dit gaat te lang door over hetzelfde
onderwerp .
Gaat dit onderzoek nu over de Tc? Verkapt marktonderzoek ?
Meer politiek nieuws met foto's raadsleden, wethouders, en vaker onderzoeksjournalistiek en
geen meningen van allerlei bewoners
Meer ruimte voor ingezonden brieven/wat ik zeggen wil. Maar wel met een beperking in het
aantal woorden, zodat het geen lange teksten worden(kort maar bondig). Op deze manier is er
ruimte voor meer personen, ipv een langdradig verhaal van 1 a 2 personen
Meer texel nieuws minder over toerisme
Meer toeristen interviewen over hun beweegredenen om naar Texel te komen. Spreiden over
verschillende onderwerpen, zoals rust, ruimte en natuur, cultuur, verblijf, winkels,
festivals/muziek etc..
Meer vaste indeling in de krant en verwijzingen naar links met meer info. Door de vele kanalen
krijg ik nogal eens het gevoel, dat de actualiteit van de lokale pers vermindert.
Meer verdieping in het nieuws, minder haastige berichtgeving, meer letten op taal- en stijlfouten
Meer waardering en bewustwording van natuur en landschap. Besef dat te veel toerisme en
landbouw schadelijk zijn voor de kernwaarden van Texel.
Landbouw is van de boeren; Landschap is van iedereen.
Minder colmunisten, soms truttigheid ten top!
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Minder human interest(grote interviews met overkanter/texelaar en colums) en regelmatig
kritisch redactioneel artikel (stelling nemen!).
Minder onzincolumns en meer columns met serieuze meningen die er toe doen. maak er een nog
beter platform van om texelse zaken aan de orde te stellen.
weblog Job is prima, vooral blijven doen.
bovenop het nieuws blijven zitten, er gebeuren nog veel te veel rare dingen.
Minder Sport- Nieuws
Minder sport, meer achtergrondinformatie over de te nemen besluiten.
Niet pas als de besluitvorming tot stand is gekomen,B.v. Ceres strand!!!
Subsidie aan een achterlijk project op de HORS n.b.!
Subsidie van een verstorend huisje op de hors n.b.!
Minder sport, meer voor verenigingen
Moeilijk, er staat niet zoveel in. We halen meerTexels nieuws uit de heldersche Courant
Mooie fotoos,echte verhalen en wat meer humor.ook fotoos van vroeger en dat hoeft niet een
megalang terug te zijn.herkenbare dingen.of zoekplaatjes van wie was/is dit of waar en dan een
leuke prijsvraag maken.
Natuurlijk altijd moeilijk, maar actualiteit staat eigenlijk al op socialmedia, goed of niet goed
maar als verslaggever moet je verder dan alleen social media, dagelijks op zoek naar nieuws en
mogelijk meer gebruik maken van lokale bekendheden welke de laatse nieuwsitems hebben, zou
pakkendere koppen willen zien en minder natuur/millieu gerelateerd, verder het gemeentelijke
apparaat qua evenementen eens flink uithoren over het verloop van verstrekking van deze
evenemente vergunning incl controle bij de veiligheidsregio waar gemeente Texel zich te vaak
achter verschuild! Kortom een krant vol nieuws
Net als vroeger wat meer politieberichten vooral over winkeldiefstal. de naam van de winkel
noemen,dit kan wellicht preventief werken en baat het niet schaad het ook niet. op vrijdag krijg
ik het idee dat de verhalen van een bepaald persoon meer als bladvulling wordt gebruikt
Niet op het eerste gezicht. Maar m.i. zijn er altijd verbeteringen mogelijk.
Niets wijzigen maar bijvoorbeeld een feuilleton toevoegen of een kleine strip
Nieuws is al geschreven op sociale media en andere kranten.
Graag hele krant digitaal voor de abonnees
Op de website steeds die ouwe meuk van 'uit ons archief' schrappen. Dat zoek je maar op bij de
historische vereniging. Zeer storend op een NIEUWS site!
Op zich prima tevreden.
sport mag iets uitgebreider, en 1 verslaggever mag iets neutraler ha ha
Raadsverslagen (of samenvattingen) toevoegen. Meer kritische opstelling tegenover de
gemeente. Ook zaken aan de kaak (durven) stellen die niet populair zijn.
Meer onafhankelijk verslagen schrijven van evenementen als voetbalwedstrijden, concerten,
festivals etc. Nu worden soms (vaak?) verslagen gepubliceerd die (voor een deel) gebaseerd zijn
op indrukken van de organisatoren zelf. Evenementen krijgen niet altijd evenredig veel aandacht.
Reacties zijn niet makkelijk te lezen op de Texelse Courant website, daarvoor is facebook nodig..
jammer..
Rubriek 'Nieuws uit de dorpen'.
Rubriek diefstal uit het verleden en wat is hiervan opgelost.
Gedoogbeleid. Wat wordt er zo al gedoogd en wat niet. En waarom wordt er gedoogd? Zat zaken
hier op het eiland. Gemeente heeft veel 'groen' verkocht. Er waren bepalingen, maar velen
hebben nu hekjes en soms hele schuttingen. Waarom is er geen controle op? Als ik verslaggever
was, zou ik dat allemaal eens gaan uitzoeken.
Snelheid van het nieuws. Meer dingen toelichten zoals de nieuwe school. Opeens is dat er en
iedereen zegt heb daar niets over gelezen tot het te laat was.
Spelling en grammatica beter controleren
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Stoppen met de vragen aan. Slechte kopie van Texeldit Weekend. Zorg dat de online editie
leesbaar wordt, dat is de toekomst
Stuur de verslaggevers er op uit, met eigen initiatief.
De stukken over Tesselaars moeten de mensen via een lijst invullen, daar komt niemand meer
voor.
Sportstukken worden alleen geplaatst als het ingeleverd word. Zorg dat je onderscheidend bent
met de andere kranten hier want ze hebben allemaal het zelfde
TC doet aan verslaggeving en minder aan journalistiek. Ik zou een kritischer blik willen zien.
Texel door de ogen van de rest van de wereld.
Kansen en bedreigingen voor Texel (opini)
Texelse gebeurtenissen en ontwikkelingen spiegelen aan trends en de ontwikkelingen in rest van
NL en Europa, verdiepende artikelen.
Toerisme, in hoeverre het economisch belang boven het woon en verblijfsgenot.
Toevoegen van een kadertje bij langlopende onderwerpen waarin kort de geschiedenis over het
onderwerp wordt weergegeven. Als relatieve nieuwkomer is het soms lastig Texelse
onderwerpen te volgen juist omdat je de voorgeschiedenis mist.
Twee keer in de week de column van Annie, in plaats van een keer. Velen lezen alleen Annie en
de geboorte- plus overlijdensberichten.
Vaker feitelijk onderzoek plegen naar college of raadsvoornemens; m.a.w. een van
je'oorspronkelijke' taken als journalist versterken: controleren van de overheid, in dit geval de
gemeente texel. voorbeeld: ingezonden stuk pepijn lijklema. dat hoort echt bij je taak als
nieuwsblad. en daarmee lever le een zeer wezenlijke bijdrage aan het functioneren van de lokale
overheid.. er worden talloze 'draagvlak initiatieven' draagvlakdiscussies geinitieerd vanuit de
gemeente: zorg dat je er niet alleen bij bent, maar evt. samen met stakeholders een goed
feitenrelaas hebt....dan ben je als krant je gewicht in goud waard!!
Veel kritischer zijn. Het is nu een braaf krantje op de kritisch ingezonden bjjdrages na. Lok de
discussie uit en pak lastige onderwerpen aan!!
Verhalen over bijzondere mensen.(paradijsvogels)
Voetbalprogramma (ook) in de krant van vrijdag.
Vormgeving en fotografie. Nu tamelijk oubollig.
Vreemde vraag?
Waarborg onafhankelijke en objectieve berichtgeving
Wat kritischer zijn op de gemeente besluiten. Is allemaal ouwe jongens krentenmik. Gemeente
neemt vaak onbegrijpelijke beslissingen en daar mag weleens ,nee moet weleens wat kritiek op
komen.
En iets minder over een bepaalde voetbalclub schrijven( zdh) , er zijn meer en ook betere
voetbalclubs op texel.
Wat meer achtergrond nieuws
bijvoorbeeld als landelijk de woningbouwverenigingen in de spotlights staan, dan ook iets
vertellen over onze woningbouwvereniging Woontij
Wat meer kunst en cultuur
Wat mensen in het zonnetje met een artikel en ondernemers wat hij of zij doet want je moet
eens kijken wat er door clubs bij die ondernemers wordt opgehaald hoe ze met de omgeving zijn
Wat minder onzin
Wat minder, of minder uitgebreid verslaggeving van sportwedstrijden; meer cultuur en natuur.
Weerbericht
Wie zijn Texel. Portret van iemand op Texel met een stuk achtergrond erbij.
Meer complete agenda van evenementen online en actueel.
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Wij Texelaars zijn nieuwsgierig en willen alles weten, bijvoorbeeld bij werk aan de weg. Wat doen
ze daar? Wat voor leiding gaat er in de grond? Wat gaan ze daar bouwen? Wie zijn die mannen
en vrouwen?
Wisselende lezerscolumns, dus geen vaste columnisten maar op inzending, net als de foto van de
week
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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