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Open brief CDA-fractie aan het college van B&W en de collega-fracties in de Gemeenteraad 

 
Geacht College, beste Collegae, 

 
Het is zover of beter gezegd: jammer dat het zover heeft moeten komen. De toekomst van onze lokale TV-

organisatie TV Valkenburg staat op het spel! De registratie van de Valkenburgse carnavalsoptocht kampte met 

dermate grote problemen dat uitzending slechts met kunst en vliegwerk in de huiskamers gebracht kon worden. 

 

De signalen waren er allang: TV Valkenburg moest het hoofd boven water houden met apparatuur die niet meer 

van deze tijd is. Herhaalde verzoeken aan de gemeente om te faciliteren werden begripvol geaccepteerd maar 

een concreet antwoord kwam er niet. Wethouder Jan Vermeer schoof de aanvragen om subsidie meermalen 

vooruit wijzend op mogelijke toekomstige samenwerking met andere lokale omroepen. Daar werkt TV 

Valkenburg hard aan, maar begrijpelijkwijze is dat een proces van jaren. En die tijd heeft de Valkenburgse 

lokale TV-omroep niet meer als het gaat om overleven.  

 

Onze fractie heeft de laatste jaren meermalen de raad opgeroepen de verzoeken van TV Valkenburg om de 

omroep te faciliteren door nieuwe apparatuur te subsidiëren; onze oproepen en moties vonden geen gehoor: 

alleen mevr. Rooding-Eurlings van de VVD-fractie steunde onze verzoeken.  

 

Nu is het niet vijf voor twaalf maar slaat de klok twaalf uur. Willen wij een lokale omroep in stand houden, die 

uitdrukking geeft aan het gemeenschapsleven in Valkenburg aan de Geul, die cultuur en historie, tradities en 

verenigingsleven, ontwikkelingen, meningen en standpunten weergeeft, kritisch de politiek volgt en discussies 

op gang brengt, informatie verstrekt, etc., dan is het nu de hoogste tijd om te reageren. Een groot aantal 

vrijwilligers die al deze taken ondersteunen en uitvoeren moeten daar wel de handvatten voor hebben.  

 

We hebben grote woorden omtrent burgerparticipatie en zelfsturing, we ondersteunen -terecht- allerlei 

initiatieven in de buurten en kernen, maar als een medium als de lokale omroep, die daarin een belangrijke rol 

speelt, gefaciliteerd moet worden geven we als college en gemeenteraad niet thuis. Ja, we geven de landelijke 

bijdrage voor lokale omroepen door en doen daar een klein schepje bovenop, maar als het gaat om vervanging 

van verouderde aparatuur wordt er verwezen naar toekomstige samenwerkingsontwikkelingen. Maar hier is 

geen sprake van “dat zien we straks wel”, het is nu of helemaal niet meer!  

 

Onze fractie heeft meermalen moties ingediend, die van de hand werden gewezen of vooruit werden geschoven. 

Maar, collegae, die tijd is de omroep niet gegund: het is nu actie ondernemen of de lokale omroep de nek 

omdraaien!  

Vandaar onze oproep om het oorspronkelijke verzoek van de lokale omroep voor een eenmalige subsidie in de 

vervanging van apparatuur van afgerond  € 50.000,- te honoreren, niet in de toekomst maar zo snel als mogelijk 

om TV Valkenburg in leven te houden en de vele vrijwilliggers de stimulans te geven door te gaan met hun 

belangrijke werk.  

Het college roepen wij op om in de eerstvolgende raadscyclus met een concreet voorstel te komen. Gebeurt dat 

niet, dan zijn we genoodzaakt om voor de derde keer met een motie hieromtrent te komen, en driemaal is 

scheepsrecht!  

 

Collega-raadsleden, alsjeblieft, laten we in het belang van het voortbestaan van de lokale TV-omroep 

eensgezind positief antwoord geven op het verzoek van deze voor de gemeenschap belangrijke lokale omroep.  

Het kan toch niet zo zijn dat we wel zeventig-duizend euro over hebben voor een eenmalige zeepkistenrace, 

maar geen vijftigduizend euro voor een structureel functionerende lokale omroep. Niet     uit te leggen!! 

 

In afwachting van jullie reactie verblijft met vriendelijke groet, namens de CDA-fractie,  

 

 

Math. Knubben, fractievoorzitter 
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