
 

 

PERSBERICHT 
 

Zittend bestuur Omroep Helmond legt functie neer. 

De bestuursleden van Omroep Helmond leggen hun functie op zeer korte termijn neer en dragen deze over aan 

twee bestuursleden van DitisOnzeWijk (DIOW). Het huidige bestuur is al jaren bezig om samenwerking te 

zoeken met andere partijen (eerst in de regio, nu met DIOW) om haar wens tot professionalisering vorm te 

geven. Steeds weer loopt het spaak op de bereidheid om echt in een lokale omroep (in ons publiek bestel, 

conform de mediawet) te willen investeren. Om deze reden heeft het huidige bestuur deze beslissing genomen. 

Een omroep met vrijwel louter vrijwilligers is niet meer van deze tijd en professionalisering van de organisatie is 

nodig om de kwaliteit te verbeteren en om eigen inkomsten te genereren. “Doormodderen is voor het bestuur 

geen optie”, aldus voorzitter Johan Gademan, “we hebben steeds gevraagd om duidelijkheid en 

toekomstperspectief, juist ook omdat het over gemeenschapsgeld gaat.” 

Het bestuur gelooft in een onafhankelijke Omroep die ‘het verhaal van Helmond’ vertelt, via internet, radio en 

tv. Zo’n omroep kan meerwaarde hebben voor een stad van 90.000 inwoners. Juist nu, wanneer er steeds 

grotere beslissingen op lokaal niveau genomen worden. Onafhankelijke nieuwsgaring zonder commerciële 

inmenging is in het belang van de Helmondse inwoners en in het belang van de politici in Helmond (met 

landelijk één van de laagste opkomstcijfers bij verkiezingen). De tv en in iets mindere mate radio, moet en kan 

daarin een belangrijke rol spelen. De omroep kan dat volgens het bestuur alleen als de organisatie 

professionaliseert en daardoor inhoudelijk en technisch een hogere kwaliteit kan leveren. Het bestuur meent 

dat een jaarlijks bedrag van minimaal 150.000 euro nodig zou zijn. Dit budget is nodig om de omroep te 

professionaliseren en conform de eisen van het Commissariaat van de Media een volledig radio- en tv-aanbod 

te behouden en via internet (door samenwerking met DIOW) uit te breiden. Daarvoor is vorig jaar een 

bedrijfsplan bij de gemeente ingediend, dat vrij snel is afgewezen vanwege de kosten. Dit jaar zal niet wezenlijk 

een ander plan ingediend kunnen en moeten worden. 

Het bestuur accepteert door deze stap te nemen dat het geld er niet is of niet structureel vrij gemaakt kan 

worden om de ambitie te verwezenlijken. Gademan geeft aan: “Om geloofwaardig te blijven voor onszelf en 

voor Helmond stoppen we als bestuurders.” 

Door deze bestuurswijziging is de weg nu vrij om voor het nieuwe bestuur namens de twee organisaties 

Omroep Helmond en DitIsOnzeWijk een plan conform de wensen van de wethouder (jaarlijks maximaal 

100.000 euro) in te dienen. 

Met dit besluit denken de huidige bestuursleden van de omroep het belang van de omroep en haar vrijwilligers 

het beste te dienen. 

Einde persbericht. 


