Bekijk de webversie

Berichtgeving van donderdag 19 januari 10.00 uur tot maandag 23 januari 10.00 uur

Veel animo voor fitheidstest Meerlo
Maar liefst 181 65-plussers uit Meerlo, Wanssum en
Blitterswijck ondergingen de afgelopen weken een fitheidstest.
Initiatiefnemers zijn de apotheek, fysiotherapeut het
fitnesscentrum en voedingsdeskundige in
gezondheidscentrum ’t Raadhuis in Meerlo. De gemeente
Horst aan de Maas werkt ook mee aan het initiatief omdat
voldoende bewegen mensen langer fit en zelfredzaam houdt.
Uit de testen bleek dat de helft van de senioren boven de 65
jaar niet of onvoldoende lichamelijk actief is. Ze kunnen meedoen aan een door diverse
sportclubs en -aanbieders uit Meerlo opgesteld beweegprogramma. Mogelijk volgen er ook
fitheidstesten in andere dorpen in Horst aan de Maas. Het initiatief Gezondste Regio 2025 reikte
woensdag het Gezondheidscertificaat 'WIJ DOEN MEE aan de Gezondste Regio 2025' uit aan
de initiatiefnemers, vanwege ‘het grote succes en de bijdrage aan de Gezondste Regio 2025’.

30 likes, 6 keer gedeeld
2 tweets met een potentieel bereik van 2100 personen
Dagblad de Limburger, Hallo Horst aan de Maas (website, krant), Nieuws uit Horst aan de Maas
(Facebook), Streekomroep Reindonk (website, Facebook)

Terrein oude Jan Linders Tienray
voorlopig leeg
Het (parkeer)terrein van het voormalige Jan Linders-filiaal in
Tienray krijgt voorlopig geen nieuwe bestemming. Wethouder
Bob Vostermans meldt dat er tien nieuwe parkeerplaatsen
langs de Spoorstraat komen en dat er op de plek van de
voormalige parkeerplaatsen en het gebouw een groen
bloemrijk terrein ontstaat. De wethouder wil de komende tijd in
gesprek met het dorp over de toekomst van het terrein,
waarbij hij rekening houdt met de ontwikkelingen rondom de al bestaande accommodaties in het
dorp. Dat is van belang omdat er diverse gebouwen leeg komen te staan als het
accommodatieplan van het dorp doorgaat: alle maatschappelijke activiteiten onderbrengen in de
plaatselijke kerk
2 likes en 4 keer gedeeld
1 tweet met een potentieel bereik van 350 mensen
1limburg.nl, Dagblad de Limburger, Hallo Horst aan de Maas, maaslandradio.nl, Nieuws uit Horst aan
de Maas op FB

En verder...
Is het aantal bijstandsuitkeringen in Horst aan de Maas in 2016 gelijk gebleven. Dat is
opvallend, omdat landelijk het aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen, onder andere
vanwege de toename van het aantal vluchtelingen. (Hallo, Reindonk Radio)
Worden de bovengrondse glascontainers in Horst aan de Maas vervangen door
ondergrondse glascontainers. (Facebook Nieuws uit Horst aan de Maas, 6 likes, 1 keer
gedeeld)
Wil D66 dat gemeente Horst aan de Maas extra maatregelen moet nemen om alcohol
schenken aan minderjarigen tegen te gaan. Aanleiding hiervoor is het ongeluk in Tienray
in december vorig jaar waarbij een minderjarige jongen ernstig gewond raakte. D66 vraagt
zich af of gemeente Horst aan de Maas niet als medeverantwoordelijk gezien kan worden
voor deze en andere situaties. Burgemeester Kees van Rooij wil nog niet inhoudelijk
reageren. (Hallo Horst aan de Maas)
Is wethouder Birgit op de Laak benoemd tot erelid van het Pipi-genootschap, wegens
haar benoeming als politicus van het jaar. 'Richt je leven in naar je eigen zin!' zijn wijze
woorden van Pippi Langkous die goed aansluiten bij wethouder Birgit Op de Laak, aldus
Helmie Van de Riet. (Reindonk (website en Facebook))
Vond in het gemeentehuis dinsdag de aftrap plaats van het thema 'Trendsportal', dat onder
ander het fietsgebruik in de regio gaat stimuleren. Gemeentesecretaris Hans van der Noordt
nam twee dienstfietsen in ontvangst en twee jonge inwoners ontvingen een loopfiets.
(Reindonk (TV, website, Facebook), Hallo Horst aan de Maas)
Gaan de strooiploegen van de gemeente Horst aan de Maas deze periode regelmatig weer
de weg op. De gemeente licht dit toe in een video en een bericht op de Facebookpagina bij
Streekomroep Reindonk (64 likes, 1 keer gedeeld, 1200 weergaven).
Blikte weblog Horstsweethorst.nl vooruit op de commissievergadering van woensdag, over
de plannen voor het winkelcentrum Kloosterhof. De schrijver voorspelt een verhitte
discussie, omdat de eerder verzonden raadsinformatiebrief een vrijbrief zou zijn om de
discussie aan te zwengelen en afkeuring van de plannen te laten blijken. (Facebook: 7 likes,
4 keer gedeeld.)
Komen er waarschijnlijk toch geen windmolens op grondgebied van Horst aan de Maas.
(Hallo Horst aan de Maas)
Is Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst één van de 18 particulieren en bedrijven die in protest
zijn gekomen tegen het plan Ooijen-Wanssum (Hallo Horst aan de Maas)
Ervaart 93 procent van de inwoners langs de spoorlijn in Sevenum, Griendtsveen en
Hegelsom hinder van het treinverkeer, blijkt uit een enquête van de SP (Hallo Horst aan
de Maas)

Legenda
Aantal reacties en likes op Facebook over het onderwerp, hoe vaak het bericht gezien en met anderen
gedeeld is
Aantal tweets over het onderwerp en het bijbehorende bereik (hoeveel mensen de tweet in potentie
kunnen lezen; berekend door alle volgers van alle tweets bij elkaar op te tellen)
(nieuws)media waarin het onderwerp is besproken

Bereikcijfers regionale media

Colofon

Dagblad de Limburger, olage 131.281 / Omroep
Reindonk met wekelijks bereik van 60.000 /
Streekomroep Reindonk op Facebook met 3.376
likes / Hallo Horst aan de Maas, oplage 18.800 /
Hallo Horst aan de Maas op Facebook met 2.514
likes / 1Horstaandemaas, oplage 18.000 / Nieuws uit
Horst aan de Maas op Facebook met 4.938 likes.

Dit is een productie van de unit Communicatie. De
TamTam is is een samenvatting van berichtgeving
over HadM in offline en online media. In een
TamTam zie je welke onderwerpen aandacht krijgen
van ons publiek en welke impact dit heeft. De
TamTam verschijnt wekelijks op maandag- en
donderdagochtend.
Vragen? Mail naar
postbuscommunicatie@horstaandemaas.nlm

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u postbuscommunicatie@horstaandemaas.nl toe aan uw adresboek.

