
 

 

Steenbergen, 30 oktober 2018 

 

Aan de Gemeenteraad van Steenbergen 

 

Geachte raadsleden, 

Tijdens de vergaderingen van uw raad in mei jongstleden heeft u besloten positief te adviseren aan 

het Commissariaat van de Media over de verlenging van de zendvergunning van de SLOS.  

Bij die debatten heeft een aantal fracties aangedrongen op innovatie van de diensten van de SLOS en 

op het initiëren van samenwerking met andere mediaorganisaties in onze gemeente en regio. 

Wij hebben ons deze suggesties ter harte genomen en stellen het op prijs om u nu te informeren 

over onze voortgang ter zake. 

Wij zullen u periodiek een update verstrekken zodat u regelmatig wordt geïnformeerd over onze 

vorderingen. Hierbij de eerste daarvan. 

De volgende ontwikkelingen kunnen wij u nu al melden. 

1. De financiële situatie van de SLOS is uiterst gezond; wij beschikken alléén over eigen 

vermogen en werken uitsluitend met (onbezoldigde) vrijwilligers. 

Daardoor hadden wij dit jaar de ruimte om forse investeringen te doen in onze 

videoapparatuur en infrastructuur. Nu staat een belangrijke investering in een “playout 

systeem” voor de deur. Met dit systeem kunnen wij onze radio- en televisieprogramma’s 

vanaf onze zender naar radio- en TV-netwerken overdragen, zodat het publiek deze kan 

ontvangen. 

Er zijn nieuwe camera’s en ondersteunende systemen aangeschaft waardoor wij 

gemakkelijker cross-channel content kunnen leveren. 

Zo worden sinds deze zomer al onze programma’s (ook die van raadsvergaderingen) direct 

na uitzending beschikbaar gesteld op de sociale media zoals YouTube en op de website “SLOS 

TV Uitzending gemist”.  

 

2. Wij voeren thans besprekingen met enkele lokale en regionale media om tot intensieve 

samenwerking te komen. Daarbij moet u denken aan het delen van nieuws, opnames van 

evenementen en het gezamenlijk inzetten van technische middelen. 

 

 



3. Verder willen wij meer aanspreekbaar worden voor de jeugd. 

Daarom hebben wij recent de “jongste journalist van Brabant” in dienst genomen die (met 

zijn 14 jaar) video’s verzorgt over thema’s die jongeren aanspreken. 

Zijn vlogs zijn inmiddels te zien op de verschillende sociale media kanalen van de SLOS. 

 

4. Op het gebied van de politiek willen wij ons meer gaan inzetten. 

Wij gaan uitgebreid verslag doen van het komende scholenproject van de Raad; niet alleen 

tijdens de finale maar ook bij de voorbereidende activiteiten van dit project. 

Ook zullen wij aandacht geven aan de komende provinciale verkiezingen. Immers, deze 

verkiezingen leggen de basis voor de nieuwe Eerste Kamer, die ook voor onze inwoners van 

grote invloed zal zijn. 

 

5. Teleurstellend vinden wij evenwel dat het Commissariaat voor de Media nog geen besluit 

heeft genomen over de toekenning van onze zendvergunning. Dit, omdat gewacht wordt op 

de adviezen van de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht, die 

tot nu toe uitblijven. De SLOS verkeert dus nog steeds in onzekerheid over de toewijzing van 

de zendvergunning. 

 

Wij gaan op bovenomschreven wijze door om zo een aantrekkelijke, vernieuwende lokale omroep te 

blijven met aandacht voor wat zich binnen onze gemeente en regio afspeelt. 

 

Wij hopen hiermee te hebben voldaan aan uw verzoek tot informatie omtrent onze ontwikkelingen. 

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij die uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de SLOS 

 

 

H.A.Tampoebolon 

secretaris 


