
   

                                            

Aan de Gemeenteraad en B & W van de gemeente Helmond 
                                                       Helmond, 8 maart 2019. 
Betreft: de lokale omroep. 
 
Helder Helmond wil graag aandacht vragen voor het fusieplan van Omroep Helmond en Dit 
Is Onze Wijk. Op 27 februari hebben we een bedrijfsplan en persbericht ontvangen. Na wat 
telefoontjes maakt Helder Helmond zich zorgen om onze lokale Omroep. In November 2018 
waren we aanwezig bij de presentatie van de mogelijke fusie bij lokaal 42. Daar kwam naar 
voren dat Omroep Helmond een financiële injectie nodig heeft om zich te kunnen 
professionaliseren. Het materiaal waar de omroep mee werkt is verouderd en voldoet niet 
meer aan de huidige eisen van deze tijd. Omroep Helmond en Dit Is Onze Wijk zijn bezig om 
lokaal nieuws en de stad te voorzien van dagelijks nieuws. Ook onze democratie krijgt 
daarbij de nodige aandacht. 
De ouderen en de Helmonder zonder internet, zijn afhankelijk van de omroep op TV. 
14.000 kijkers per week kijken naar het info kanaal. Wat zou de kijkdichtheid worden als ze 
dagelijks verslag kunnen doen uit onze stad? 
 
Het signaal wat we krijgen over volledige digitale radio en tv (het zogenoemde 3e scenario) 
voldoet niet aan de landelijke eisen van de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). 
*Een lokale omroep moet voldoen aan bepaalde eisen zoals radio en tv doorsturen (zowel 
analoog als digitaal, via de ether, kabel en pc) 
*lokale omroep moet een professioneel aanbod geven (dus ook goede beeldkwaliteit) 
*het moet gaan om lokale producties. 
 
De Mediawet geeft aan dat de gemeenteraad adviseert naar het commissariaat. 
Daarom wil Helder Helmond vragen: 

1. Wat willen raad  en College met de Omroep voor deze stad? 
2. Hebben B&W de afgelopen decennia begrotingen en jaarrekeningen van de Omroep 

stichting gezien? (vanaf 2000 gaat dat in totaal over meer dan anderhalf miljoen 
Euro) Waarom heeft de Omroep niet of in ieder geval nauwelijks daarvan 
geïnvesteerd in nieuw materiaal? 

3. Kunnen we een Podiumbijeenkomst beleggen om aan onze Helmonders te vragen 
wat zij willen met onze Omroep?  

4. De besluitvorming zou begin 2020 moeten plaatsvinden, zodat de omroep weer 5 
jaar een nieuwe licentie krijgt. Krijgt de raad hiervoor de mogelijkheid in een opinie- 
en/of adviescommissie? 

5. De Omroep denkt mee om de jeugd te betrekken bij de media in onze stad. Een 
nieuwe locatie bij De Braak zou daarin de jeugd die een mediaopleiding volgt kunnen 
helpen en verbinden. Daarbij gebruik kunnen makend van de middelen van de 
omroep. Denken raad en college hier ook aan? 

Met vriendelijke groet,  
namens fractie Helder Helmond. 
 
Alexandra van der Zee, raadslid Helder Helmond. 


