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Geachte raadsleden,   
 
De afgelopen periode hebben de lokale mediaorganisaties Omroep Helmond en Dit Is Onze Wijk (DIOW) 
gesproken over een voorgenomen samenwerking, waarmee zowel de slagkracht als het draagvlak van hun 
activiteiten kan worden versterkt. In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over deze gesprekken en 
over de positie die de gemeente Helmond hierin inneemt. 
 
Subsidieaanvraag Dit Is Onze Wijk  
Belangrijke aanleiding voor de start van de gesprekken is de subsidieaanvraag die DIOW afgelopen januari 
bij de gemeente heeft ingediend. Dit Is Onze Wijk is aanvankelijk begonnen als burgerinitiatief en inmiddels 
uitgegroeid tot een digitaal (online) platform waarop nieuws en ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau 
kunnen worden verzameld, gedeeld en geraadpleegd. Primair doel van de organisatie is om de collectiviteit 
in wijken te vergroten. Mede omdat Dit Is Onze Wijk aansluit bij ontwikkelingen op het vlak van sociale 
media, is het bereik (met meer dan 39.000 volgers en meer dan 40.000 websitebezoekers) relatief groot. 
 
In de subsidieaanvraag geeft de organisatie aan druk bezig te zijn met haar eigen ontwikkeling.  Om de 
continuïteit van  activiteiten te kunnen garanderen is  professionalisering noodzakelijk. Eerste stap die DIOW 
daarin heeft gezet is de oprichting van de Stichting Ditisonzewijk.nl. Het bestuur van de stichting  werkt 
samen met de  vrijwilligers aan de professionalisering en vraagt daarvoor aan de gemeente financiële steun. 
 
Omroep Helmond  
Omroep Helmond is tot en met 2020 door het Commissariaat voor de Media aangewezen als de lokale 
zendgemachtigde. De afgelopen jaren heeft de omroep zich, helaas nog zonder al te veel succes, 
ingespannen om samen met de lokale omroepen in de aangrenzende Peelgemeenten toe te werken naar 
een fusie. Ondertussen zijn we als gemeente continu met Omroep Helmond in gesprek geweest over de 
vraag hoe bereik en draagvlak in de stad kunnen worden vergroot. Aangezien ook Omroep Helmond tegen 
grenzen aanloopt en nog altijd vrijwel volledig op vrijwilligers draait, is het financiële draagvlak in die 
gesprekken constant een onderwerp van gesprek.  
 
Als gemeente zijn we echter van mening dat onze rol hierin beperkt is en dat de levensvatbaarheid en 
toekomstbestendigheid van een lokale omroep bepalend zijn. Daarbij hechten wij sterk aan een koppeling 
tussen de traditionele(re) media radio en televisie en nieuwe, digitale nieuwsvoorzieningen. Bijkomend feit is 
dat beide organisaties een belangrijke rol spelen ten opzichte van het werven en opleiden van vrijwilligers. 
Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn Dit Is Onze Wijk en Omroep Helmond belangrijke 
organisaties. Een verdere professionalisering kan hen ook in deze activiteiten sterken.  
 
 
 
 



 

 

Samenwerking DIOW en Omroep Helmond  
De subsidieaanvraag van DIOW en de ontwikkelingen rondom Omroep Helmond zijn voor ons college, en 
specifiek voor de wethouders Stienen en Van der Zanden, aanleiding geweest om beide partijen samen uit 
te nodigen voor een gesprek over mogelijke samenwerking. 
 
Na eerste oriënterende gesprekken heeft dit geresulteerd in een samenwerkingsverklaring waarin DIOW en 
Omroep Helmond zich hebben uitgesproken om samen vorm te willen geven aan één lokale 
mediaorganisatie. Zij zien daarin veel voordelen en erkennen elkaar, elk vanuit de eigen kracht en focus, te 
kunnen versterken. Daarom is per 1 mei 2018 een ‘bestuurlijke unie’ gevormd.  
 
Nieuwe subsidieaanvraag DIOW en Omroep Helmond 
Voor het zetten van vervolgstappen in het fusieproces gaan DIOW en Omroep Helmond extern advies en 
expertise inzetten. Daarmee geven zij een kwalitatieve en noodzakelijke  impuls aan het fusieproces.   
Aan de gemeente is een subsidieaanvraag gedaan om in de te maken kosten te voorzien.  Gezien het 
belang en de impact van dit proces heeft ons college besloten tot het honoreren van dit verzoek en een 
eenmalige subsidie te verstrekken van € 25.250,-- . Dekking daarvoor  is gevonden in Programma 3 in de 
post "Versterken lokale netwerken”.   
 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                     de secretaris 

    
 
 


