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Oosten,  Hanneke van

Van: Eddy Aangeenbrug <e.aangeenbrug@cvdm.nl>

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 9:35

Aan: Hafkamp, Radboud

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging brief met kenmerk 693393/699294 en verzoek tot uitstel advies verlenging zendmachtiging

Geachte heer Hafkamp, 

 

Dank voor uw bericht, uitstel is akkoord. 

 

 

  

Met vriendelijke groet, 

(de heer) 

 

Eddy Aangeenbrug    

Adviseur programma toezicht 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 
T +31 35 7737700      
e.aangeenbrug@cvdm.nl, www.cvdm.nl 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Hafkamp, Radboud [mailto:r.hafkamp@noordoostpolder.nl]  

Verzonden: maandag 14 mei 2018 14:29 

Aan: Eddy Aangeenbrug <e.aangeenbrug@cvdm.nl> 

CC: Haagsma, Wiemer <w.haagsma@noordoostpolder.nl>; Valk, Iwan <i.valk@noordoostpolder.nl>; Eikenaar, Dennis <d.eikenaar@noordoostpolder.nl>; Müller, Ellentrees 

<e.muller@noordoostpolder.nl>; Wassink, Robert <r.wassink@noordoostpolder.nl>; Russchenberg, Marjan <m.russchenberg@noordoostpolder.nl> 

Onderwerp: Ontvangstbevestiging brief met kenmerk 693393/699294 en verzoek tot uitstel advies verlenging zendmachtiging 

 

Geachte mevrouw Aangeenbrug, 
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Vanwege de verkiezingen en de coalitievorming gaat het ons nieuwe college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder niet lukken om de 

gemeenteraad al op 4 juni 2018 een besluit te laten nemen over verlenging van de zendmachtiging van onze lokale omroep, want daarvoor is de 

procedure langer. 

 

Het college zal de gemeenteraad vragen hierover een besluit te nemen in de eerstvolgende raadsvergadering, namelijk die van 9 juli 2018. 

 

Daarom verzoek ik u om ons wederom uitstel te verlenen tot 10 juli 2018. 

 
    

 Met vriendelijke groet,  
 

 
Radboud Hafkamp 

Tel: 06-1332 5942 

  
 

 

 

Van: Eddy Aangeenbrug [mailto:e.aangeenbrug@cvdm.nl]  
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 16:27 

Aan: Hafkamp, Radboud 

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging brief met kenmerk 693393/699294 en verzoek tot contact 

 

Geachte heer Hafkamp, 

 

Dank voor uw bericht. Gezien de omstandigheden gaan we akkoord met het verdagen van de adviestermijn tot 5 juni 2018. Gelet op het verlopen van de huidige aanwijzing 

in augustus 2018 denk ik dat de voortgang van de procedure hiermee niet in het geding hoeft te komen. 

 

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Eddy Aangeenbrug    

Adviseur programma toezicht 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum 
T +31 35 7737700      
e.aangeenbrug@cvdm.nl, www.cvdm.nl 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend 
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Van: Hafkamp, Radboud [mailto:r.hafkamp@noordoostpolder.nl]  

Verzonden: donderdag 25 januari 2018 15:10 

Aan: Eddy Aangeenbrug <e.aangeenbrug@cvdm.nl> 

Onderwerp: Ontvangstbevestiging brief met kenmerk 693393/699294 en verzoek tot contact 

Urgentie: Hoog 

 

Geachte heer Aangeenbrug, 

 

Hierbij bevestig u de ontvangst van uw brief van 18 januari 2018 inzake Advies publieke lokale media-instelling met kenmerk 693393/699294. 

Deze staat bij ons ingeboekt onder kenmerk 539965/540081. 

 

Ik ben voor de gemeente Noordoostpolder de contactpersoon inzake mediabeleid en zal uw verzoek in behandeling nemen. 

 

Gelet op de planning van de (dan nieuwe) gemeenteraad gaat het ons niet lukken om op de gestelde uiterlijke termijn van uiterlijk 24 mei 2018 een 

advies uit te brengen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering waarbij hiervoor een raadsvoorstel van het college kan worden aangeboden aan de 

raad is pas gepland op 4 juni 2018. Eerder dan op die datum zal er dus geen raadsbesluit hierover genomen kunnen worden. 

 

Graag treed ik hierover met u in overleg. Wellicht is hier iets over af te spreken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat onze lokale media-instelling 

daardoor mogelijk de zendmachtiging verliest. 

Ik heb u ook telefonisch benaderd en een terugbelnotitie laten maken. Zou u mij hierover willen terugbellen? 

 

Mijn contactgegevens vindt u hieronder.  

Bedankt alvast, 

 

Met vriendelijke groet, 

Radboud Hafkamp 

Beleidsmedewerker Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

 

 
 

Gemeente Noordoostpolder  

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord  

t: 06-1332 5942  

e:  r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

w: www.noordoostpolder.nl  

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr  
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