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Weert, 28 maart 2019
Geachte heer Koopmans, beste Ger,
Enige tijd geleden heeft u een interview gehad met Ruben Weekers, verslaggever van RadarLimburg.
Ik hoop dat het gesprek aanleiding is geweest om onze website te bezoeken en te zien wat we zoal
uitspoken.
Dan weet u dat een redactie van jonge journalisten elke maand een thema dat in onze provincie
speelt, journalistiek uitdiept. RadarLimburg kijkt door de ogen van jongeren in de hoop vooral jongeren
te bereiken. We leiden deze jonge journalisten ook op; broodnodig voor de Limburgse
informatievoorziening.
Wellicht weet u ook dat ons mediaplatform is ontstaan door een oproep van de provincie om een
toekomstig alternatief te ontwerpen voor krant en omroep. De gemiddelde lezer van Dagblad De
Limburger is 62, dat wil zeggen dat een groot en vooral jong deel van het Limburgse publiek verstoken
blijft van gecheckte informatie. De kranten verliezen elk jaar vijf procent van hun abonnees, welke
listen ze ook verzinnen, hoe goed de kwaliteit ook mag zijn. Binnenlands Bestuur publiceerde onlangs
nog over een onderzoek naar het functioneren van lokale en regionale media in Zuid-Holland.
Provinciale Staten hadden daarom gevraagd omdat er zorgen zijn over de rol van lokale media in de
toekomst.
Inmiddels hebben we hier zo’n dertig studenten over de vloer gehad, enkelen hebben via ons een
vaste baan gevonden bij bijvoorbeeld L1.
We publiceren online volledig multimediaal, in vlog, podcast, film, audio, animatie, tekst, graphics,
animatie en scenario. In de provinciale verkenning over digitalisering worden we uiteraard genoemd.
Al publicerend bouwen we een archief van provinciale kernthema’s op dat we met regelmaat
actualiseren. We werken samen met de Universiteit in Maastricht (stagiaires), Media Valley in Sittard,
bureau Toponderzoek in Horst (enquêtes, burgerparticipatie), onderzoeksbureau E’til (data), WeertFM
(studio, apparatuur), de journalistenopleiding FHJ in Tilburg (stagiaires), de gemeente Weert die de
huur van ons redactielokaal betaalt en we zijn in gesprek met Zuyd Hogeschool over een langdurig
samenwerkingsverband.
Het debat met jonge politici dat we maakten in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale
Staten is ook uitgezonden door lokale omroepen in Weert, Nederweert, Leudal, Roermond en
Landgraaf. De lokale omroepen schreeuwen om journalistieke inhoud en RadarLimburg kan het
platform zijn om daarin te voorzien.
Tot nog toe is de provincie onze belangrijkste financier; onze stagiaires en de facturen van onze
begeleiders/jonge freelancers worden door de provincie betaald. De apparatuur lenen we van
WeertFM en de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Dankzij wethouder Geert Gabriëls in Weert
hebben we onderdak. Tot aan de zomer van 2019 kunnen we vooruit.
We denken dat we hebben bewezen dat we de achtergronden bij het Limburgse nieuws op een
aantrekkelijke manier presenteren en dat we van toegevoegde waarde zijn voor het Limburgs
medialandschap – al blijven we in ontwikkeling en valt er nog het nodige te verbeteren. We hopen van
ganser harte, beslist ook namens onze jonge collega’s, dat we belangrijk genoeg zijn om ook in het
volgende collegeprogramma uw steun te krijgen.
Natuurlijk kunnen we een boom opzetten over de wenselijkheid van overheidssteun voor regionale
media, maar u ziet op verschillende plekken in Nederland dat overheden de lokale journalistiek
steunen; deugdelijk opererende journalisten zijn de oliemannetjes van de democratie. We hopen dat u
ervoor wil pleiten om RadarLimburg de komende vier jaar overeind te houden, het zou verschrikkelijk
zonde zijn om de stekker er straks uit te trekken. Uiteraard gaan we graag nader met u in gesprek,
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