Website
19 november lanceert De MooiLaarbeekKrant een nieuwe website.

1. Stel u zit bij ons op kantoor en u neemt deel aan een brainstorm om ideeën
op te doen voor de nieuwe website. Wat zou u zeker willen zin op de
website? (65% = weet niet)































- Evenementen;
- verslagen van activiteiten
- de agenda van activiteiten
-actuele agenda van activiteiten in Laarbeek
-veel foto's
(bijzondere) activiteiten van verenigingen in het Laarbeekse (en Boerdonk)
112 meldingen
112 meldingen of amber alert of huisdierenvermissing ed
achtergrond informatie
Activiteiten in de gemeente
Activiteiten in de verschillende kernen
Activiteiten in Laarbeek
Activiteitenkalender.
actualiteiten
Actualiteiten, foto's en agenda
Actueel Laarbeek nieuws met aandacht voor alle kernen
actueel laarbeeks nieuws
agenda
actueel nieuws, foto's
Actueel nieuws, nieuws uit het krantje
Fotoreportages
Actuele evenementenagenda
Actuele nieuwsberichten
Actuele ontwikkelingen, diefstal inbraken
Actuele vacatures in de gemeente en de omliggende regio
Agenda
Agenda Foto's Laatste nieuws uit laarbeek
agenda met laarbeekactiviteiten
duidelijk weergeven welke wegen of bruggen er afgesloten worden ivm werkzaamheden
oproepen voor vrijwilligers voor clubs, prominent aanwezig.
Agenda en nieuws
Agenda Laarbeekse activiteiten.
Nieuws en berichtjes uit Laarbeek.
Foto's van evenementen in Laarbeek.
Agenda van activiteiten, extra foto's
Aktueel niews en sportnieus
Agenda per dag met alle aktiviteiten per kern
Alle artikelen, dus niet alleen de e-papervorm maar gewoon standaard html
Alles wat actueel is in Laarbeek en niet allemaal reclame
Als ik bij jullie op kantoor zit dan doen we dat dan wel. Doel van brainstorm is elkaar op
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ideeën brengen en random wat roepen. Bel me maar.
belangrijk nieuws direct melden
Beter zoekbaar. Duidelijkere agenda.
Dagelijks weer-verkeersbericht
de activiteiten in laarbeek
de agenda van Laarbeek
de audio mogelijkheid tot voorlezen van de nieuwsberichten c.q. teksten.
Daarnaast wat mee ruimte voor de nieuwsberichten en minder ruimte voor alle
twitterberichten e.d.
De evenementenlijst die achterop de MooiLaarbeekKrant staat
De gemeente maakt nooit bekend welke collectes legaal worden gehouden. Dit zou een
onderwerp kunnen zijn, zodat dit gecontroleerd kan worden
De krant digitaal. Nieuws items gehighlight.
De Molens
duidelijk contact gegevens en uiteraard de digitale krant om op mijn vakantieadres te lezen
een download van de krant, maar dan per pagina/onderwerp. Dus niet dat je een hele krant
moet downloaden en doorbladeren, maar een makkelijk overzicht per categorie zodat je iets
makkelijk kunt terugzoeken.
Een duidelijke website
een echte kerstfeest en zeker geen idiote kerstman (reckameproduct van CocaCola)
een grote foto van Karel.
een korte opsomming van beschikbare nieuwsfeiten en een archief van verschenen uitgaven
van de mooilaarbeekkrant.
Een link naar alle huizen die te koop staan in laatbeek!! Goed voor de mensen die een huis
zoeken en voor de mensen die er 1 te koop hebben staan.
Een link naar wat er te doen is in Laarbeek in bijvoorbeeld de weekenden. Een soort
uitgaanskalender voor Laarbeek. Hierop kunnen zowel culturele, sportieve,
muziekevenementen etc. worden opgenomen.
Een meld je eigen verhaal rubriek; voor zowel de meest uiteenlopende zaken
Een nieuwe rubriek : mijn grootste Ergernis .
Over dingen waar mensen zich aan ergeren in Laarbeek.
Een platform met (al dan niet via een doorlink) algemene informatie over de gemeente
Laarbeek. Denk hierbij aan een soort gemeentegids, rubriek zorg & welzijn, en wat waar te
vinden is, zoals oplaadpunt electr.fiets/auto, brievenbus, Kialapunt, pinautomaat etc. Meer
over de bereikbaarheid van de gemeente Laarbeek dus.
Dit idee is afkomstig uit Bakel waar zij de site www.bakelleeft.nl voor hebben ontwikkeld.
Eerst nog alleen een online (evenementen)kalender en later toegevoegd met simpele,
praktische zaken die de bereikbaarheid van het dorp/de gemeente makkelijker maakt. Niet
voor bestaande inwoners, maar vooral ook voor nieuwe inwoners. Heb zelf meegedacht aan
het idee van Bakelleeft en zou dit initiatief graag terugzien in de gemeente Laarbeek. Ik denk
dat de MooiLaarbeek Krant hierin een goed initiatief kan tonen als kartrekker.
Uiteraard ben ik bereid om dit project mee te ontwikkelen en op te zetten in de vorm van
laarbeekleeft.nl.
Met vriendelijke groet,
Bart Krause (contactgegevens bekend bij de redactie van de MooiLaarbeekKrant)
een rubriek met opmerkingen van lezers.
Een uitgebreide colofon met telefoonnummers, -e-mail adressen en de nodige interne en
externe links.
evenementen agenda
Evenementen en foto's
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filmpjes uit Beek en Donk
activiteiten
positief nieuws
Filmpjes van activiteiten
foto's
Foto's (meerdere buiten de geplaatste in de krant), de krant in digitale vorm.
Foto's en filmpjes van div. Activiteiten.
Foto's en laatste nieuws
Foto's evenementen, laatste nieuws
Foto's van kerstverlichting
foto's, link om nieuws of activiteiten te melden
mogelijkheid om foto's te uploaden
Geen idee
Geen idee want ik weet niet wat het doel van die website is. Wordt dit een vervanging van
de huidige website? Oftewel, deze vraag is niet duidelijk
gemeentelijke pagina, sport in de breedste zin van het woord. dorpsnieuws
goede iniatieve van burgers die dan misschien gevolg worden door ander burgers
Het is prima zo
het laatste gebeurde in laarbeek
Het laatste Laarbeeknieuws, een link naar foto's van (recente) evenementen, Laarbeekse
evenementenagenda,
Het laatste nieuws uitgebreider dan op facebook
historische onderwerpen
Humor in Laarbeek
IK lees de Mooilaarbeekkrant met vel plezier.
Vul met aandacht de enquete in
Website zie ik nooit.
Ik volg MLK via social media, ik kijk bijna nooit op de website, dat komt ook omdat deze nu
onoverzichtelijk / rommelig is.
Dus mijn advies, maak hem een stuk overzichtelijker dan dat hij nu is.
Ik wist niet dat er een nieuwe website is, de oude was ook wel goed. Ik ben benieuwd, ga
straks kijken
Informatie over activiteiten en over clubs en verenigingen
informatie over evenementen
Is prima .
krantenarchief
Laarbeeksche activiteiten.
laatste nieuws
Laatste nieuws
Laatste tijd vind ik de kwaliteit minder dan een jaar geleden, niet afzakken .
Link naar oude editie's MooiLaarbeekKranten
Lokaal nieuws
Lokaal nieuws en activiteitenagenda
lokaal nieuws en evenementen
lokaal nieuws en fotoreportages van evenementen
Lokaal nieuws.
Meer actueel nieuws. Nieuwsdossiers.
De evenementen.
Actuele acties van winkeliers / bedrijven
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misschien iedere week een 'goede doel 'voorstellen of een vereniging , b.v.
Gehandicaptenvereniging Laarbeek of Kans Plus of Zonnebloem....
Mobiele versie. Evenementen in laarbeek. Geconnect met facebook?
moet ik over nadenken, sorry
Mooier display van de afbeeldingen.
Makkelijker navigeren naar oudere artikelen.
Niet te veel veranderen het is goed zo
nieuwe en activiteitenkalender op de hoofdpagina
Nieuws
Foto's
Info over Laarbeek
Nieuws met foto's - mooie foto's van evenementen
Nieuwtjes, evenementen uit elk dorp afzonderlijk.
op de website is subjectief, maar de site moet wel op allerlei media te zien zijn. responsief of
zoiets
over vormgeving; onlangs dacht ik: wat mooi die vormgeving van de naam van de krant; je
zou eens kunnen kiezen voor 3 andere kleurblokken; of geleidelijk aan het middelste
handhaven en de twee buitenste anders invullen: er zijn zo'n prachtige combinaties
mogelijk!!!
probeer mensen uit het bedrijfsleven bij beslissingen te betrekken
reisverhalen van mensen uit Laarbeek,
ik lees overigens liever de krant.
soort van marktplaats voor Laarbeek; in goederen en diensten.
sportuitslagen
evenementen
adressen en telefoonnummers van bijvoorbeeld huisarts en andere instanties die hulp
bieden als dat nodig mocht zijn
tips voor je veilig voelen in je eigen buurt
Tweets, uitslagen enquêtes Tip Mooi Laarbeek, goede zoekfunctie
uit kalender
vacatures in laarbeek
vacatures in Laarbeek, mensen die werk zoeken,
Veel inbreng van de lezer
Veelal hetzelfde als nu, veel lokale zaken
Verhuisbericht van computerslaarbeek :)
Verslag gemeenteraadsvergadering. In ieder geval de besluiten die er worden genomen.
vind hem prima zoals die nu is.
vind het nu al erg goed
vooral het laatste en dus actuele nieuws, wijzigingen in data van evenementen e.d.
Vooral Laarbeeks nieuws. En de mogelijkheid om nieuws terug te zoeken (op trefwoorden)
Vooral overzichtelijker maken
Vreemde vraag. Ik dacht dat TipMooiLaarbeek onafhankelijk was ondanks de samenwerking
met de krant MooiLaarbeek Is TipMooiLaarbeek dan wel van de krant?
Wat er in die periode voor activiteiten geplandstaan in laarbeek
wat ik ook in de fysieke krant zou kunnen lezen,
laatste nieuws uit Laarbeek
ik kijk eigenlijk nooit op de website
Wat is de drive van de ondernemer/het bedrijf.
weersverwachting, afvalkalender

3





Wisselende beelden/foto's van Laarbeek
Zier er goed uit
Zo veel mogelijk info over Laarbeek maar dat is nu ook al.

Ook op social media is De MooiLaarbeekKrant actief. Bijvoorbeeld Facebook of Twitte.

2. Volgt u De MooiLaarbeekKrant via social media?
60%
48%

50%

(n=378)

51%

40%
30%
20%
10%
1%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting:
Ja

Nee







Weet
niet



Ik wil graag op de hoogte zijn van plaatselijk nieuws.
Klein beetje
Via Facebook, anders niet
Helaas weer geen keuzemogelijkheid. Ik volg De MooiLaarbeekKrant SOMS op
twitter.
Ik beschik slechts over een woonadres, telefoon, e-adres, mobiel telefoontje waar
iedereen mij kan bereiken en vice versa.
Ben pas in het bezit van een smartfone
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2.1 ‘Het social mediagebruik van De MooiLaarbeekKrant
voldoet geheel aan mijn verwachtingen’
60%

(n=181)

55%
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10%
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0%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting:
Zeer mee
eens
Neutraal



Altijd als er iets gebeurt zijn ze er snel bij, hebben ze zo een artikel klaar.




Mee oneens
Weet niet




Ik ben geen trouwe volger
Op dit moment valt het wel mee maar in de tijd van de verkeerscontroles in en
rondom Beek en Donk ( notabele om de veiligheid te verbeteren ) heb ik me
kapot gergerd aan jullie waarschuwingen voor de controles. En ook in de tijd dat
het in Beek en Donk zo krulde, heb ik menigmaal mijn tenen bij elkaar geknepen
zo onprofessioneel vond ik jullie verslaglegging.
Het verwijst te veel naar bestaande artikelen
Geen flauw benul wat jullie daarop doen

2.1.1 Wat zou er toegevoegd of verbeterd kunnen worden aan het social
mediagebruik van De MooiLaarbeekKrant?




graag meer inspringen op actualiteit en niet alleen de eigen artikelen tweeten
Input van een vaste groep schrijvera
Interactief-reageren-meedenken-mensen koppelen
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