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Hoorn, 7 november 2022 

 

Betreft: Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling voor Drechterland, Koggenland, 

Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Hoorn 

 

Geachte raadsleden en college van burgemeester en wethouders, 

 

Binnenkort gaat u de beslissing nemen welke gegadigde de komende vijf jaar de publieke omroep in 

en voor uw gemeente zal zijn. De Vereniging Radio Bontekoe die radio en video uitzendt onder de 

naam HoornRadio en lokaal nieuws verzorgt onder de naam HoornGids, heeft daarvoor een aanvraag 

ingediend omdat wij vinden dat uw mediabelangen bij ons in de beste handen zijn.  

 

De Vereniging Radio Bontekoe (later met de roepnaam HoornRadio) is opgericht in 2013 door oud-

medewerkers van het toenmalige Radio Hoorn. De voorbereidingen voor fusie van Radio Hoorn met 

Radio Enkhuizen en het later afgehaakte Medemblik FM, waren in dat jaar al in gang gezet. Om reden 

dat de toenmalige besturen van deze omroepen zich zodanig in die fusie hadden vastgebeten, dat 

positief kritische volgers werden gezien als dwarsliggende tegenwerkers, bleef er, spijtig genoeg, 

feitelijk niets anders over dan opstappen. Het was het begin van een groot avontuur! Drie 

medewerkers, geen apparatuur,  geen budget, geen onderkomen, geen organisatie, wel heel veel 

enthousiasme en handen uit de mouwen! 

 

Door alleen maar voorruit te kijken en vast te blijven houden aan het doel, is uit het niets 

HoornRadio opgebouwd. Van 3 medewerkers bij de oprichting naar nu 35 medewerkers, allen 

vrijwilligers (ook van buiten Hoorn). HoornRadio zendt de klok rond uit op internet en in de ether op 

DAB+, waarbij gepresenteerde programma’s overdag, de hoofdmoot vormen. De lokale zender biedt 

een brede doelgroepenprogrammering waarvan 32 zeer verschillende  eigen HoornRadio producties 

per week. Iedereen kan daarin wel iets van zijn of haar gading vinden. Naast radio, is HoornRadio 

actief op meerdere media, zoals vervaardiging van podcasts en video. De nieuwsredactie verzorgt 

dagelijks lokaal nieuws onder de naam HoornGids op de zeer goed bezochte website 

www.hoornradio.nl. Het geschreven nieuws wordt tevens consequent gedeeld met sociale media. Op 

Facebookgroepen met duizenden volgers, wordt dankbaar gebruikgemaakt van de lokale 

nieuwsvoorziening van HoornRadio/HoornGids. 

 

HoornRadio voldoet daarmee ruimschoots aan de programmanorm die vereist is voor publieke 

omroepen. Met op elk heel uur algemeen nieuws en een aantal dagen per week ook met lokale 

nieuwsbulletins ‘Nieuws uit Hoorn’ en een uitgebreid actualite itenprogramma waarin veel lokale   
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politiek de revue passeert. HoornRadio is in 2016 door het Commissariaat voor de Media getoetst en 

officieel in die overheidsorganisatie toegelaten. Doordat er maar 1 publieke omroep in een 

uitzendgebied actief kan zijn, werd ons de status ‘Commerciële Omroep’ toegekend. 

 

Onze organisatie is er helemaal klaar voor om de vleugels uit te slaan naar Westfriesland. Het wiel 

hoeft niet meer te worden uitgevonden, dat hebben wij de afgelopen jaren al gedaan. In de 

documentatie die u heeft ontvangen leest u wat wij van plan zijn als u HoornRadio aanwijst. De 

essentie van ons plan is dat alle 7 Westfriese gemeenten een eigen nieuwsredactie hebben. Eigen 

mensen in uw gemeente verzorgen uw eigen nieuws en actualiteit, opgenomen of live vanuit 

huisstudio’s of dorpshuis of wijkcentrum, of waar vandaan dan ook. Uw eigen omroep gefaciliteerd 

door onze organisatie. 

 

Moderne digitale internettechniek maakt differentiatie mogelijk. Kijkers en luisteraars hoeven zich 

niet meer te worstelen door nieuws van andere gemeenten dat, laten we eerlijk zijn, als minder 

interessant wordt ervaren dan wat er in de eigen gemeente gebeurt. 

 

HoornRadio is bereid om te bezien of samenwerking met andere aanvragers voor aanwijzing mogelijk 

is. Het zou mooi zijn als wij de plannen kunnen uitvoeren in combinatie met een andere aanvrager. 

Wij kijken uit naar gesprekken die hierover gevoerd (gaan) worden. 

 

Als u tevreden bent over uw huidige streekomroep Weeff, dan moet u vooral niet veranderen. Wij 

gaan hetzelfde doen wat we bij HoornRadio doen: enthousiast keihard werken en handen uit de 

mouwen! 

 

Vriendelijk groetend, 

 

Namens bestuur, 

 

Edo van Eekeres, 

Voorzitter Vereniging Radio Bontekoe 

 


