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Omroep Zeeland lanceert nieuwe website 

Sneller en overzichtelijker 

 
De website van Omroep Zeeland is vernieuwd. Niet alleen qua uitstraling. Alle Zeeuwen kunnen 
vanaf nu ook sneller en makkelijker het Zeeuwse nieuws en actualiteiten volgen. Ook is alle 
informatie over de radio en tv-programma’s van Omroep Zeeland te vinden op de nieuwe site.  
De nieuwe structuur van de website is een gezamenlijk initiatief van de regionale omroepen. 
Omroep Zeeland sluit als zesde regionale omroep aan.  
 
Wat is nieuw? 
De website is overzichtelijker en sneller geworden. De pagina’s zijn eenvoudig te vinden en menu’s 
zijn duidelijk opgebouwd. Naast de snelheid en de lay-out zijn er binnenkort nog meer 
mogelijkheden om nieuws te publiceren zoals het plaatsen van liveblogs.  
 
Hoofdredacteur Edwin de Kort: “Op de nieuwe website heeft beeld een nog prominentere plaats 
gekregen. Bezoekers kunnen in één oogopslag het Zeeuwse nieuws bekijken”. Op 
omroepzeeland.nl kunnen bezoekers nieuwsberichten lezen, informatie over radio en tv-
programma’s vinden en uitzendingen terugkijken.  
 
Omroep Zeeland app 
De Omroep Zeeland app heeft net als de website de functie om live radio te luisteren en live tv te 
kijken. Sportliefhebbers vinden snel de sportuitslagen terug via de app. Wie de Omroep Zeeland 
app download heeft ook de mogelijkheid om push berichten te ontvangen over belangrijke 
nieuwsberichten en startmomenten van live uitzendingen. 
 
Omroep Zeeland komt dichtbij  
Omroep Zeeland is dé bron voor lokaal nieuws en is dankzij de app en website letterlijk en 
figuurlijk altijd dichtbij. Om de nieuwe website en functionaliteiten van de app van Omroep 
Zeeland te promoten wordt vanaf 12 juni een campagne gehouden. De komende weken is het 
Omroep Zeeland App-team aanwezig in verschillende Zeeuwse plaatsen. Het App-team maakt 
iedereen wegwijs in het downloaden en gebruiken van de Omroep Zeeland app. Wie de app 
download maakt vanaf 12 juni bovendien kans op een Zeeuws ontbijt voor twee personen. Want 
de ochtend is een ideaal moment om even het weerbericht en laatste nieuws te checken. 
 
 
Noot voor de redactie: Voor meer info kunt u contact opnemen met  Christine Fijnaut, 06-19935009 


