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Geacht College, geachte heer Knopper, 

De lokale publieke omroep in de gemeente Hellendoom maakt in 2012 een nieuwe start. 
Vanaf 1 januari gaan LOH en Reggestreek Radio op in één RTV-organisatie, die onder de 
verantwoordelijkheid gaat opereren van één bestuur. Door de fusie kan efficiënter worden 
gewerkt, terwijl het schaalvoordeel de verdere professionalisering ten goede zal komen. 

In het afgelopen halfjaar is door de besturen van beide fusiepartners een plan ontwikkeld, 
waarin het meerjarenbeleid van de nieuwe organisatie in hoofdlijnen uiteen wordt gezet. 

Als lokale omroep dienen we een publieke zaak. We informeren burgers maar we betrekken 
en activeren hen ook. Vooral dit laatste zien we in de komende jaren als onze grootste 
uitdaging: het actief stimuleren van inwoners en maatschappelijke organisaties om met 
behulp van onze lokale omroep programma's te produceren en te communiceren. Al doende 
creëren we een platform voor ideeën en opinies, die de maatschappelijke meningsvorming 
in onze gemeente Hellendoom ten goede zal komen. 

We zien in de gemeente Hellendoom een belangrijke partner bij het realiseren van onze 
doelstellingen en ambities. Graag willen we ons beleidsplan voor de komende jaren met u 
delen en daarom nodigen we mevrouw H. Bakhuis-Horstink en de leden van de commissie 
SLZ uit voor een bijeenkomst op maandag 11 april aanstaande om 19.30 uur. Locatie: de 
studio's van LOH en Reggestreek Radio, Koninginnestraat 20 te Nijverdal. 

Vriendelijk verzoek aan de Raadsgriffier de heer P. Knopper om een kopie van dit schrijven te 
doen toekomen aan alle raadsleden van de gemeente Hellendoom. 

Wij vertrouwen op een goede opkomst op 11 april aanstaande, uw aanwezigheid door ons 
ten zeerste gewaardeerd. 

Met vriendelijke groet, 

A.H. Bannink 
Voorzitter LOH 

B. Nijmeijer 
Voorzitter Reggestreek Radio 
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Van: "Ton Brinker" <ton.brinker@BEETamc.nl> 
Aan: <gemeentebestuur@hellendoorn.nl> 
Datum: 16-3-2011 14:42 
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst met LOH en RR d.d. 11.04.2011 
CC: <bertus@bbsmail.nl> 
Bijlagen: Brief LOH RR B& W uitn. 11 april 2011 .doe 

Geacht gemeentebestuur, 

in mijn functie als fusievoorzitter doe ik u op verzoek van de besturen van LOH en Reggestreek Radio de bijgaanc 
brief toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

A.HJ. Brinker 
Koetreeweg 6 
7447 PH Hellendoorn 
Tel. 06 55 385 630 
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