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INSPREKEN OORDEELVORMENDE VERGADERING GEMEENTERAAD 

7 MEI 2018 

Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als secretaris van de Stichting 

Lokale Omroep Steenbergen namens die stichting. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 9, 
Aanwijzing lokale omroep. 
 
“Wij zijn voorbestemd om de streekkomroep voor Zuid-West-Brabant te zijn. Dus ook 
voor Steenbergen. De SLOS moet maar met ons fuseren. Als het niet goedschiks 
kan moet het maar kwaadschiks. Dan nemen we gewoon hun zendmachtiging over. 
Einde SLOS.” 
 
Dat moet vorig jaar de gedachtegang geweest zijn bij omroep Zuidwest toen zij eind 
juli een verzoek indienden bij het Commissariaat voor de Media om aangewezen te 
worden als lokale omroepinstelling voor de gemeenten Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Woensdrecht en Steenbergen. 
 
Meerdere malen hadden sinds 2013 gesprekken plaats gevonden tussen SLOS en 
Zuidwest waarbij de SLOS telkens had aangeven wel te willen samenwerken maar 
niet te willen fuseren. Voornaamste reden: de vorming van een dusdanig grote 
omroep leidt tot minder aandacht voor Steenbergen in het algemeen en voor de 
kleine kernen in het bijzonder. De natuurlijke habitat is primair de eigen 
leefomgeving, dus de eigen kern. Daarna komt de gemeente met al haar kernen en 
pas daarna de streek.  
 
Wij waren natuurlijk onaangenaam verrast door deze actie van Zuidwest, temeer 
daar wij nog met Zuidwest in gesprek waren over samenwerking.  
 
Voor de gemeente Steenbergen was dit ook een nieuw fenomeen, maar gelukkig 
heeft men de tijd genomen om zorgvuldig een plan van aanpak op te stellen dat 
transparant was en door beide omroepen geaccepteerd werd. We wisten dus allebei  
waar wij aan toe waren. 
 
Een deskundige en integere commissie is nu tot de conclusie gekomen dat de 
zendmachtiging het best aan de SLOS toegewezen kan worden en heeft een advies 
opgesteld dat door het college ongewijzigd als voorstel naar de raad is gestuurd.  
 
Wij kunnen ons uiteraard vinden in dit advies, al hebben we hier en daar nog wat 
opmerkingen. Deze zijn ook gerelateerd aan de vragen die de heer Kobes had willen 
stellen.  
 
Wij vonden het niet nodig CV’s van PBO-leden (leden van het Programmabeleid 
Bepalend Orgaan) aan te leveren. Dat was volgens het plan van aanpak ook niet 
verplicht en bovendien vinden wij dat het er niet toe doet wat iemand in het verleden 
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heeft gedaan. Het PBO-lid vertegenwoordigt een maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige of geestelijke stroming in de gemeente Steenbergen en dat is voor ons 
van belang. Overigens zitten in het PBO tal van personen  die hun sporen in de 
Steenbergse gemeenschap hebben verdiend. 
 
Wat betreft het gebruik van de sociale media kunnen wij u het volgende meedelen: 
 

o wij zenden al vanaf 2010 onze radio- en televisieprogramma’s via internet uit.  
o Twitter 2009, Youtube 2010, Facebook 2013, Instagram 2017 
o vanaf 2016 sturen wij al onze radio en TV-programma’s via Ziggo naar de 

Mediahub in Hilversum die ze daarna doorstuurt naar KPN, Tele2, XS4All, etc.  
o wij hebben wereldwijd meer dan 1100 abonnees op YouTube, met in totaal 

een half miljoen weergaven. Sommige uitzendingen (waaronder die van het 
AZC debat in ‘t Cromwiel) werden gedeeltelijk overgenomen of gebruikt door 
landelijke omroepen zoals KRO Brandpunt. 

 
Wij zijn van mening dat de SLOS het beste de inwoners van informatie, cultuur en 
educatie kan voorzien. Wij staan dicht bij onze inwoners en hebben tal van 
netwerken en contacten in de samenleving. De inwoners van alle kernen kunnen zich 
identificeren met onze programma’s zoals weergaven van: 
 

o de Kleine Tour 
o intochten van Sinterklaas in alle kernen 
o kerstmarkten, jaarmarkten, braderieën 
o koningsdagvieringen en nationale 4-mei herdenkingen (3x in 2018), carnaval 

(13x in  2018) 
o verkiezingsprogramma’s 
o live uitzendingen in 2018: scholendebat, lintjesregen, verkiezingsdebat, 

verkiezingsavond, installatie nieuwe raadsleden en de raadsvergaderingen  
o programma’s over ons erfgoed: Thuis in Steenbergen 

 
Al deze programma’s en eerder uitgezonden programma’s zijn terug te vinden op ons 
YouTube kanaal. Op dit moment zijn het er 370. Meer dan 300 zullen er uit een 
ander systeem nog aan toegevoegd worden. 
 
En wat betreft de radio: wij zenden programma’s uit met amusement en verstrooiing, 
maar ook over serieuze onderwerpen. Vanaf 1983 (destijds als SLOD Dinteloord) 
zenden wij alle kerkdiensten van de gereformeerde kerk live uit en nu sinds meer dan 
een jaar ook vanuit de  Gummaruskerk. 
 
Zoals u onlangs heeft kunnen lezen in de lokale media, betrekken wij ook jonge 

vloggers. Wij dragen niet alleen de lokale  jeugd een warm hart toe maar vinden het 

ook belangrijk dat ze deel uitmaken van onze omroep. De eerste jongere heeft zich 

inmiddels al bij ons aangesloten.  

 
De SLOS wil geen nieuwszender zijn. Onze kracht ligt in reportages, documentaires 
en lokale live uitzendingen. Om lokaal te benadrukken, zijn wij recent een 
samenwerking aangegaan met de Steenbergse Courant. 
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Tot slot willen wij u  wijzen op het volgende. In de statuten van Zuidwest staat in 
artikel 11 lid 2 over de samenstelling van het PBO: De gemeenten Bergen op Zoom 
en Woensdrecht dienen evenwichtig te zijn vertegenwoordigd. Geen woord over 
Roosendaal of Steenbergen of welke toekomstige partner dan ook. In de 
aanvraagprocedure van het Commissariaat voor de Media wordt nadrukkelijk de 
wens van een evenredige vertegenwoordiging geuit.  
 
Ook in de artikelen over de samenstelling van het bestuur staat geen enkele bepaling 
over een evenredige vertegenwoordiging per gemeente. 
 
Als Zuidwest de zendmachtiging krijgt, betekent dit dat de gemeente Steenbergen 
wel verplicht is om Zuidwest te bekostigen, maar dat er middels een PBO of 
deelname aan een bestuur geen enkele invloed vanuit Steenbergen zal zijn. 
 
Mochten er in de toekomst tekorten ontstaan bij Zuidwest dan zal er ongetwijfeld 
aangeklopt worden bij de 4 gemeenten om financiële steun.  
 
Wij zijn en blijven van mening dat samenwerking toekomst heeft. En zeker niet alleen 
met ZuidWest maar ook met andere omroepen in de regio zoals Rucphen FM en Ons 
West Brabant.  Maar deze samenwerking moet wel gebaseerd zijn op wederzijds 
vertrouwen en respect en op basis van gelijkwaardigheid. 
 
Samen met al onze vrijwilligers is de SLOS zeer betrokken bij de gemeente 
Steenbergen en brengt zij  met liefde, passie en grote inzet graag media verslag uit. 
Doordat wij met vrijwilligers werken hebben wij ook geen personeelskosten. 
 
De SLOS vervult ook een belangrijke maatschappelijke rol. Bij de SLOS zijn enkele 

personen met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam als vrijwilliger. Zij hebben 

daardoor een zinvolle daginvulling. Zij vervullen hun taken met veel inzet en 

enthousiasme. 

Wij hopen dat de SLOS ook in de komende jaren weer de omroep voor onze 
gemeente en al haar kernen kan zijn! 
 
 
 
Stichting Lokale Omroep Steenbergen 
H.A.Tampoebolon - secretaris 
 
 


