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Geacht college,
Hierbij treft u een brief met betrekking tot het verlopen van de aanwijzing van Media Stichting
Merweradio als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Sliedrecht en HardinxveldGiessendam.
Het originele document volgt per post.
Met vriendelijke groet,

Commissariaat voor de Media
Hoge Naarderweg 78,1217 AH Hilversum
T+3135 773 7700
secretariaat@cvdm.nl, www.cvdm.nl
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend
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Geacht college,

Bij besluit van 5 december 2017 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting
Merweradio voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voorde verzorging
van de publieke mediadiensten in de gemeenten Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Deze periode van vijfjaar is ingegaan op 1 januari 2018 en eindigt op 1 januari 2023.
Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing voor uw gemeente na 1 januari
2023 moeten in beginsel voor 1 juli 2022 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor
de Media (artikel 7, Mediaregeling 2008). Wij hebben Stichting Merweradio hier inmiddels op
gewezen en verzoeken uw gemeente, bijvoorbeeld op de eigen website en via de lokale
media, bekend te maken dat de huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt.
Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke mediainstelling voor uw gemeente kunnen daarmee tijdig een aanvraag indienen.
Voor meer informatie over de procedure en de rol van de gemeente daarbij verwijzen wij u
graag naar onze website https://www.cvdm.nl/toestemminQen/lokale-omroep-beqinnen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier,
de heer Van Osch. Hij is op werkdagen van maandag tot en met donderdag telefonisch
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via het e-mailadres aanwiizinq@cvdm.nl.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOORDETVfEDIA,

'-. Jasmin van Eenenaam
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