
 

 

Aan de gemeenteraden  
en de colleges van B&W 
van de Westfriese gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec 
 
Enkhuizen, 28 juni 2020 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In een tijd dat persoonlijke communicatie een hele uitdaging is willen wij als bestuur van WEEFF graag 
middels deze brief iets van ons laten horen.  
 
Uit een fusie in 2017 van diverse lokale omroepen is WEEFF ontstaan als eerste streekomroep in Nederland 
en daarmee is Westfriesland een voorbeeld van hoe het ministerie OCW en de vereniging van lokale 
omroepen NLPO de toekomst zien.  
 
Voor WEEFF is de ambitie leidend om objectief en transparant nieuws te bieden en informatie te geven aan 
alle inwoners van West-Friesland. Die focus op nieuws en content is ook voor de regionale omroep NH 
nieuws leidend en tevens wil NH nieuws zich ontwikkelen als facilitaire organisatie. De samenwerking met 
NH nieuws maakt het mogelijk dat er nu dagelijks een vijftal verslaggevers in ons gebied onderweg zijn en 
dat vrijwilligers van WEEFF geschoold worden door NH. Zo komt het nieuws uit de haarvaten van onze 
streek allereerst bij WEEFF en kan doorgeschakeld worden naar de regionale en zelfs landelijke media. 
 
Het nieuws uit Westfriesland wordt op internet nu nog via de NH site op de speciale pagina West-Friesland 
getoond, maar zal binnenkort op een site met de eigen WEEFF identiteit te vinden zijn.  
WEEFF radio draait op volle toeren en hoewel er sinds de fusie vrijwilligers zijn afgehaakt komen er ook 
steeds weer nieuwe vrijwilligers bij, die zich met veel enthousiasme inzetten voor de techniek, de 
verslaggeving of de presentatie.  
In deze speciale periode hebben zij gesprekken opgenomen met Westfriese inwoners en hun leven in 
corona-tijd. Inmiddels heeft het Westfries Archief gevraagd om deze bestanden op te mogen nemen in hun 
collectie en om zo deze corona-tijd te archiveren. Wij vinden dat een grote waardering voor het werk van 
de verslaggevers. 
Het TV kanaal is onlangs vernieuwd en kan via KPN en Ziggo worden ontvangen. Tenslotte wordt er via 
facebook en instagram nieuws aan de regio aangeboden. 
 
Achter de schermen is er ook heel wat gebeurd. Om kosten te besparen is de studio in Hoorn gesloten en 
werken we nu vanuit de studio in Enkhuizen en natuurlijk veel ambulant. 
De ontvangst van de radio via FM 103,9  is verbeterd doordat er nu één zender in Hoorn is geplaatst die het 
gehele werkgebied bestrijkt. 
WEEFF heeft de culturele ANBI status gekregen en er is een geheel vernieuwd PBO (Programma beleid 
Bepalend Orgaan) geïnstalleerd. De nieuwe leden, met ieder een groot netwerk, hebben we met hulp van 
de zeven burgemeesters van West-Friesland gevonden. Zij zullen namens alle inwoners van West-Friesland 
toezicht houden of WEEFF voldoet aan zijn opdracht als publieke omroep. 
WEEFF is hard op weg om te voldoen aan het keurmerk voor lokale omroepen en hoopt dit keurmerk 
volgend jaar werkelijk te behalen. Onderdeel daarvan is dat we voldoen aan de LTMA (Lokaal Toereikend 
Media Aanbod) en de ICE (Informatie Cultuur en Educatie) normen. Normen die belangrijk zijn voor het 
Commissariaat van de Media en voor u bij de besluitvorming over onze zendmachtiging. 
 
De financiering van de publieke omroep in Nederland kent een lang en woelig debat in de Tweede Kamer. 
Daarbinnen is de financiering van de lokale omroep mager. WEEFF is blij met de solidariteit van de 
Westfriese gemeenten, maar moet heel zuinig met het geld van deze basissubsidie omgaan. De Europese 



 

 

commissie heeft extra gelden beloofd om het belang van de lokale omroep juist in deze tijd te 
onderstrepen.  
Het ministerie van OCW heeft ter voorbereiding van een nieuwe begroting met aanvullende financiering 
incidenteel gelden beschikbaar gesteld voor regionale en voor lokale/streekomroepen.  
WEEFF zoekt steeds naar mogelijkheden, incidenteel of structureel, om nog meer aanbod van nieuws en 
informatie in Westfriesland te kunnen realiseren.  
 
Op dit moment lopen er twee onderzoeken door Hbo-studenten naar de kwaliteit en het belang van WEEFF 
in Westfriesland. Wij zullen de uitkomsten van hun onderzoek graag gebruiken bij het voorbereiden en 
vaststellen van de begroting en het activiteitenplan voor 2021. 
 
WEEFF wil graag over bovengenoemde onderwerpen uitgebreider met u praten en uw vragen 
beantwoorden. Misschien is een uitnodiging op een WF7 avond een goede gelegenheid om u allen 
tegelijkertijd te spreken en dan kan ook NH nieuws toelichting geven op hun visie als regionale omroep en 
de samenwerking met lokale omroepen. Of we komen op een geschikt moment naar elke gemeente 
afzonderlijk toe. Wij kunnen u uiteraard ook in onze studio ontvangen, zij het dat die slechts voor kleinere 
groepen geschikt is. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van WEEFF, 

 
Hendrik Boland, voorzitter 


