
 

 
 
 
 
 
 
 
Geachte gemeenteraad, college, meneer de voorzitter 
 
 
Ik benut dit podium om me tot u te richten aangaande de motie over de ondersteuning van lokale 
journalistiek. 
 
Gezien de ontwikkelingen van deze week, leek een vlammend betoog mij gepast. 
 
Als producent van de nieuws en actualiteiten website Woerden.TV, maken we met een klein team al 
negen jaar dagelijks nieuws voor Woerden. 20.000 van de 60.000 mensen die, maandelijks de 
website Woerden.TV bezoeken komen uit Woerden en haar directe omgeving. 
 
Vanuit deze en andere journalistieke ervaringen reageer ik daarom graag inhoudelijk op de motie om 
een stimuleringsfonds op te richten voor het versterken van journalistiek in Woerden.  
 
U begrijpt. Ik juich dit initiatief toe. Vanuit noodzaak, vanuit kansen en deze week, misschien ook wel 
vanuit het gedachtegoed van de waarborging van lokale persvrijheid.  
 
Ik wil benadrukken dat uw keuze voor een intvestering, een investering is die meerdere portefeuilles 
ten goede zal komen. Het is de eerste keer in meer dan 10 jaar tijd dat een sector die dagelijks zorgt 
voor een verbinding tussen inwoners, bedrijven, cultuur, sport en politiek een kans krijgt op een brede 
kwaliteitsimpuls. 10 jaar - laat deze kans voor Woerden niet onbenut en ga er zorgvuldig mee om. 
 
Ja, u als raad krijgt er objectieve luizen in de pels bij. Maar Woerden krijgt een scherper bestuur, 
meer berichten over haar stad en uiteraard vergoten journalisten ook uit wat goed is. Maak u geen 
zorgen. Goede verdiepende berichten over hetgeen u voor Woerden bepaald en waar u over waakt.  
 
In de bijlage een aantal punten die ik de gemeenteraad en college als overweging wil meegeven. 
 
Mocht u meer informatie willen dan kunt mij bereiken via 0614324719. 
Met plezier maak ik tijd vrij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex Kok 
Alko Media 
Eigenaar Woerden.TV 
  



 

 
 
 
 
 
Advies 
 

● Win informatie in bij de gemeente Leiden. Hier is recent een vergelijkbaar fonds gestart.  
U kunt leren over noodzaak, vorm, stijl, bestuur en objectiviteit.  

 
● RTV Utrecht en Woerden.TV zijn bereid om met u, een informatieavond over lokale en 

regionale journalistiek te organiseren. Het doel; Woerdense media, journalisten en de 
gemeenteraad gezamenlijk informeren. Waardoor lokale noodzaak en kansen worden 
geïnventariseerd. En wij zullen aanvullend ons best doen om presentaties over de realisatie 
en ervaringen van Leidse-model te laten verzorgen. 

 
● Benut deze motie, herformuleer deze motie, zodat u na een goede informatieavond op basis 

van vertrouwen en overtuigd door ervaring, het zien van kansen en het snappen van de 
noodzaak een besluit kan nemen om met plezier structureel gelden vrij te maken.  

 
Aanvullende inhoudelijke overwegingen 
 

● Volgens landelijke wensen van de Nederlands Vereniging van Journalistiek is een fonds als 
deze een oplossing voor de problemen in het lokale journalistieke landschap. 

 
● Laat het Woerdense fonds zorgdragen voor een bovenliggend doel: Waarborging van 

kwalitatief goede Woerdense journalistiek. Kies in de opdracht bredere vormen van 
journalistieke verdieping en niet alleen onderzoeksjournalistiek.  
 

○ Voorbeeld gemeente Leiden:  
“Het doel van het fonds is het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek in de zin van 
onderzoeksjournalistiek en achtergrond, factchecking, onderbelichte onderwerpen en 
doelgroepen, zodat inwoners beter geïnformeerd kunnen worden over wat er speelt 
in de gemeente.” 

 
● Zorg dat de Woerdense bijdrage voor Woerdense media, journalisten en freelancers zijn.  

 
○ De Haagse 5 miljoen euro voor regionale en lokale journalistiek, zzp-ers en jonge 

journalisten lijkt heel wat. Dit bedrag verdelen over 393 gemeente  levert Woerden 
12.772 euro op… als de pot niet al leeg is door andere initiatieven. Creëer dus voor 
Woerden. 

 
○ Maak met het Woerdense fonds een ‘eigen bijdrage’ mogelijk voor de aanvragen voor 

grotere projecten bij het landelijke initiatief. (cofinanciering). Jaag aan! Schuif niet af. 
 

○ Zorg dat het fonds ruimte biedt aan lokale initiatieven die co-creaties en 
samenwerkingen willen aangaan met streek-, regionale- en landelijke media. 
Waardoor kwaliteit van journalistiek in Woerden toeneemt. Niet andersom. 

 
● Laat dit fonds niet de haalbaarheid van media organisaties en kanalen toetsen of een media 

organisatie (streekomroep) oprichten. Dit schaad belangen van een objectief fonds. 

https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/leids-mediafonds-van-start/
https://onderzoeksjournalistiek.org/leiden-maakt-geld-vrij-voor-lokale-onderzoeksjournalistiek

