
Motie ingediend door de provincieraad van West-Vlaanderen aan de deputatie en aan de Vlaamse
Regering met voorstel tot beslissing om in overleg te gaan met het directiecollege en de raad van
bestuur van de VRT voor het behoud van de regionale ochtendprogramma’s per provincie.

Eind augustus maakte de Vlaamse Radio- en Televisieorganisatie (VRT) hun najaar programmatie
bekend van zijn tv- en radiozender. Hierbij maakte de openbare omroep bekend dat er vanaf volgend
jaar geen apart ochtendblok per provincie meer voorzien wordt in de ochtend van 6u tot 8u.
Hiermee zou de ochtendshow ‘Start je Dag’ van ‘Radio 2 West-Vlaanderen’ verdwijnen.

Volgens de VRT wil de Vlaming het regionieuws op een andere manier consulteren en zal meer
geïnvesteerd worden in de digitale berichtgeving. Uiteraard moeten ze verder mee op de digitale
weg maar mag hierbij een zeer belangrijke grote doelgroep niet uit het oog verloren worden. Het
gaat over meer dan enkel regionaal nieuws, het gaat ook over de identiteit en verbondenheid van
400.000 West–Vlaamse luisteraars door onder andere het weerbericht maar ook door tal van andere
items dan enkel maar het nieuws. Door deze gerichte berichtgeving voelen mensen uit onze
provincie zich verbonden met wat reilt en zeilt in West-Vlaanderen.

Net zoals focus-WTV een belangrijk communicatie kanaal is hier in West-Vlaanderen heeft ook
Radio 2 West-Vlaanderen een belangrijke provinciale communicatieve rol. We zijn van mening dat
lokale en regionale berichtgeving essentieel is voor een publieke zender.

Onze gouverneur liet zich in een eerste terechte reactie ook al uit over deze beslissing. Hij had het
ook over de verbondenheid tussen onze inwoners, de differentiatie in het weerbericht en de
interesse van de mensen in wat er gebeurt dicht bij ons, dicht bij huis.

Daarom stellen wij via deze motie voor dat:

 de gouverneur samen met een afvaardiging vanuit de deputatie het gesprek aangaat met het
directiecollege van de VRT en met de raad van bestuur;

 de vraag gesteld wordt om het ochtendblok verder regionaal te garanderen met nieuws voor
en door de West-Vlamingen om zo de regionale verankering van Radio 2 verder te
garanderen;

 de Vlaamse Regering in de beheerovereenkomst met de VRT laat verankeren dat de
berichtgeving via Radio 2 verder op provinciaal niveau georganiseerd wordt.
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