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Goedenavond raads- en collegeleden. Voorzitter en andere geinteresseerden. 

 

Het leek ons goed om vanavond nog even kort het woord tot u te richten. Allereerst om nog even 

terug te blikken op de presentatie van 8 maart. Helaas ging het vertonen van onze presentatie via 

Teams vorige keer niet helemaal vlekkeloos, maar gelukkig heeft u deze later alsnog op uw gemak 

kunnen bekijken. 

 

Ook hebben we alle raadsleden en het college nog extra informatie toegestuurd, waarin bijvoorbeeld 

wat uitgebreider wordt stilgestaan bij de samenwerking van Studio Leiderdorp en Sleutelstad. U 

vindt daar ook alle namen van het al jaren bestaande programmabeleidsbepalende orgaan van 

Sleutelstad dat samen zal optrekken met de leden die namens Studio Leiderdorp zijn aangezocht. 

 

Dat zijn zaken die belangrijk zijn in de streekomroepvorming. Waar ik persoonlijk overigens ook 

nauw bij betrokken ben, via een klankbordgroep van onze brancheorganisatie NLPO. 

 

In de periode na onze presentatie op 8 maart ben ik benaderd met de opmerking dat we onze kans 

op een keuze voor Sleutelstad wel verspeeld hadden door de collegecrisis in onze presentatie op te 

nemen. Als je iets wilt verkopen, dan laat je toch iets leuks zien was de boodschap. 

 

Dat is nu precies onze intrensieke motivatie om uw omroep te willen worden. We zijn een serieuze 

nieuwsorganisatie en geen verlengstuk van de politiek. In tegendeel: we zijn uw controleur. Want 

dat is de taak van de vrije pers. De taak van een publieke lokale omroep. Natuurlijk brengen we ook 

leuk nieuws als dat zo uitkomt. Want we zijn er natuurlijk ook gewoon verslag te doen van 

enevenementen, bijeenkomsten, sportprestaties en nog veel meer. Maar we zijn er dus niet alléén 

voor de gezelligheid. 

 

Een open, maar kritische houding staat samenwerking met de gemeente overigens helemaal niet in 

de weg. Met veel plezier zullen we ook samen optrekken bij allerlei gebeurtenissen. Herdenkingen 

bijvoorbeeld, of het in het zonnetje zetten van dorpsgenoten die zich voor Leiderdorp hebben 

ingezet. 

 

Misschien is het tenslotte ook nog goed om te melden dat een keuze voor de ene omroep, niet het 

verdwijnen van de andere aanvrager betekent. De twee organisaties bestaan immers nu ook gewoon 

naast elkaar. Een keus voor Sleutelstad Studio Leiderdorp geeft ons echter wel de kans om onze 

taak hier net als in Leiden nog veel intensiever uit te voeren. 

 

En het geeft u de kans om niet zomaar eens iets nieuws uit te proberen, maar om bewust te kiezen 

voor een gedegen lokale omroeporganisatie die er staat. Vraagt u gerust aan uw collega’s in Leiden 

hoe dat bevalt. 

 

 

 

 

 

 

 


