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1,1 66PLA14 VOOR PLAATSELIJi RADIO IN NEDERLAND 

"Do partij is voor het invoeren van plaatselijke raliostationS. 
Toeliohting Uit do cijfers blijkt hoe gering hot offer is dat met 
do financiering van  eon  plaatselijk raliostetion is gomoeil wanneer 
men  flit  vergelijkt met hot belang lat con gemeenschap bij zon station 
kan hebben 
Dat staat onder hot hoofi "raUo  on  tleviioboleid" in hut programma» 
hoekje van do politloke partij Democraten 66 Over zeg vijf jaren zal 
men zich orbaasl afvragen hea  eon  partij zeg vijf jarn tevoren  eon  
programmapunt heeft kunnen maken van  eon  zo vanzelfsprekende verworvtn 
hoid Do vijftien Nederlandse gemeenten met moer  inn  iûOOOO icwonrs 
kannen dan immers al lang hot verschijnsel "piaatsolijka ralio 

1 1 • 

Eet voornaamste kenmerk van do RMtochniok is het geringe bc:rèik Voor een 
zender mob  eon  straal van 15 km is een zon,1or van 250 watt al voldoende  on  
voor 10 - km kan zelfs niot 100 watt worden volstaan. Een zonder van 250 watt 
kam worden ondergebracht in een hokje van 065 m3  on  kost ongeveer tien mille 
Do meoste mensen brengen hot grootste doel van hun loven loer in een gebied 
van enkele vierkante kilometers VeIon wonen licht bij hun  work  Hun kurk is 
in do buurt evonals de scholen van hun kinderon Hun winkels zijn niet veel 
verder oog. Hun bu1angst0111t1g voor sport is voornamelijk plaatselijk bupaald 

ugomleggingon, 40 ian verderop, interesseren ze maar weinig. Hut weer,  loo  
trio itoitastoringon  on  u:ttgaansloven zijn hoofdzakelijk plaatselijke aange 
logonhodon. TJitzendinen daarover hebben do belangstelling van Jo plaatselijke 
-Luisteraar, maar zijn niet interessant voor een laniolijk radiostation. Bovcn  
lion  zijn plaatselijke gumoontckvostios van Zwolle als regel siomvorvlendL 
voor  eon  luisteraar uit Eindhoven. Ook kunnen plaatselijku:aliostations 
acmakkelijkor zendtijd ter be schikkIng toilen van hot onlerw:Ljs dan landelijke. 
kr komen mogolijkhedon voor cursussen in onderwerpen, waarvoor alleen in  eon  
bepaalde strook belangstelling bestaat 
Plaatselijke radiostations kunnen weggebruikers attent maken o plotseling 
opgekomen gladheid.  em  verkeersopstoppingen  on  daardoor bijdragen tot hetero 
doorstroming van plaatsdli.ik verkeer. In oudere landen hebben plaatselijke 
nPlosttions zich nuttig gemaakt hij evurstrolrLmgon, troinengelakkun  on  

g:roto brandon. Het is denkbaar (lat hij ongelukken zoals onlangs hij 
'akhood „,Ti  Shall  het gemeentebestuur van Rotterdam of hut bestuur van Hijamoni 
Ju m:,nson zelfs in do nacht uitlegt wat or aan de hand is, of or werkelijk 
evaar dreigt en weiko maatregelen men zal gaan nemen. In geval van nationale 

of zelfs iutornationae rampen zou do lanolijke radio/TV wel  Curls  kunnsn  
cordon  uitgeschakeld. Plaatselijke radiostations zouden Jan, als tW.le 
sehakod 1n do kommunikatiobehoofte kunnen voorzien. 

Plaatselijke radio dateert niet v-am vandaag of gistorun zo hallen de Britse 
s Loden Birmingham, Manehostor en  Newcastle  in 1922 hun eigen radiostation a). 

con drietal dat twee jaar later al tot twintig was uitgegroeid. Daarmee kon 
Engeland natuurlijk op lange na niet worden bostrokon en naarmate in heu:1 
Europa do radio zich ontwikkelde, daalde hot aantal per land heschikbara goii-
duugton. Dat betekende voorlopig . hot oindo van do plaatselijke radiostations 
ui Engeland en de opkomst van een voel goringor aantal senciore inot aanzienlijk 



erotar bereik. Voorlopig, want to uitvinJing van FM of VHF leidde tot do 
rti r var plaats ,̂~lijka ralïo in Ln 1  an  I: 1966 ranhti i a 

regering do BPC om in samenwerking mat plaatselijke ba?angsn  td  komen ict Jo 
cpn ohting van, enige rroafanndars Daarbij stal le de l-, (- ganinv zich op het 
stbtpOit Jat. pin 1ihiljke radio waar .ivot is voor Je  planted  ika gcorn 

L 1oa2 doc v stz  tan  litdrukki-ngsnogelijkheleri krijgt Voorj t  
an  v'enson  Hat  publiek aan er amusement informatie  an  inspirat a Tree moeten 
opdoen.
Op 27 

- 

januari I ;1i th FEC t / t t 1 ut 001 ItJ C S van T 
tO J.e ruin, 120 in cuinmcrking I cnd Brit gc L cnooi t IJ r r 

t e t Cewoonten, olieo14o e be i UYWI 02t  
ii  k ra Hostation ta bezittmi  on  bercirl a i a o OOG 

O c b211 0Y VoSûfl Cen aan bij delt regering. npn L • eatui„.- 
gekozen gamccrbcliar1 w L iotaaster o R nrvember van c 

J novombar, bOrseysida 22 novoher, Nottiughan in jtnuani t96t3 el komen  
Brighton an  tcke Ten -t in februari Loods in april  on Durham  in mei in Je 
ether. - 

le becift Radio  Lobes-ben-  eon.  bereik van 220.000 ireonan Afgaan La Oj; b.t aan 
tal tctefaontjs. (50 per- en brieven en briefkaarten (200 weak 9  paaT' 
via een drJe go dcielth betrekking heeft op verzookpiaton) bas  taut  aan aunsiba 

ercentao daarvan uit luis tofaars. 
!Jn,  Ite I cn van 1 969 nui1c sr sfl lp I r I toe itien î _ n  jaar 
in Tiktie zijn geweest ski de Britse regering aan Jo hand van citnciudtos (vdcir 
do intreic T3:Lauteolijko: na liotijiperk, een paar mann-ian later en n 
een jaar) bepalen of or moer planteoll jke na  Ides  tktlons  neater  komen en of 
Wc 0eer ie BB( dan wel door oon  0j1dereinst,n t1,3 n •t den B t 0 t  hr  t f t a ,rroöfiu ts ah rI de  ran  do BBC 

/ n to  id  valt in Eeen,  
geval af to leiden dat deze  installing  ook i:n hot Jafini i;:icvo bes Fr-i. een rol 

pelu Verwacht ttri ltrisJa1)d v- ó6r  197 2  so  1 90 Ia t 1IL i 
st Z.- tions,  zal tellen. 

-C  
Nergens zijn planteeli ko nad:Loetk -t:tons ovenigen zozeer gonie-enacaLt geworden W in do Beroal fl daar t aor op Iïet 0 

C 3 lj rn x Ic '] novor een uiil Cft tt C a Z lir i I L?I a stad  Now  York 24 plaatsalijko no bost. tin oorden be luicterd J La zich van 
t 5T tclnu1fs n icre t a 19 nir je QJ Cl) I wr 
liefst 16 Fivt:radbosta-Lions  an  dci Los Angeles zelfs tvrintig. I:n l:erikci ban 
iedercan vergunning voor er-Ja raliostati  on  Pol j gen dle Bij  roar  Anoniknons C cncrtsburgör is. B0 aanvrager mao t kunnen aantonen IS con statiwi in bet oble 1 waar da aanvrago Ira trekking op hoeft wonen ij P ie. Ook moe I; hiJ kunnen 
bewij zen  ît  h ho j innen ç1v t vc 1 i ct tei P 1 Cru- " !OM te finaaciran ui-hrespnoki:n belangen boft in ziji  goblin  - in s  Fart  cm raiiictuitsaniingon to vorzo:egbd. Zijn tltLflvrago Wordt FOgC clie: van
i. 

aogo 
• 3 andere.,.( t J /i 1 et t • t •, Ct a  lb  aanvrager t. 1 raat  bmnnäien ken- nan aantonen dat er  iron  golflengte hatohikbaar is voor vol Jnde kwaliteit  on  

1aF hij andèro stations in cle  bunt---F niet Ztcl s-toren. Meestal laat Jhr [tunvraar  eon  fipodial jet J zaak voor hem uitzoken. 
dek Canada en Aue-trijg  wince  Ion van de p laatselijke  radiostations, 



iLe Lie in Nodorlan el,  

11 s 1 a n e s t nat er  snide  ruimte voor ni ive zenders van  goring  voen 

›schiktOr zoudon zijn voor i  an  tselijke radiouitzendingen in gre to 

Van 
WVOI- 

-e F1V1-kana1;n worden or  on  13 nog niet voor 'ator taznunY 
ruikt Do (nog niet in  working  getreden) Ojeroewt van '1 maart 1 d7 bon'ci 

rekening,  met plaatselijke radLartions In artikel 47 B atast  

;r zoveel troek of stad nancan cr dr t gewest die streek ei dir s d 
resentatievu cuJI  role tellintt €nei  ii.  :11 kan worden t,eo o:are voi 

ei zenden van  doer doze  instelling  vczrhroi do  an  
a navolging van  on  in eamc erking met ins 1:crdam zuilen B  on  P cnn o t en 

door  eon  deskundige Ludiocoeeinie ie van  advice  laten d:ioa  inn  1dr3 

ijn or in Aster= een eionteraadsoonirniss ie en'ermd die de '1 2ca2iui ee 
rer  eon  peatiijke ridmogolijkhii bertudourt zoals roze  doer  'e' (t  eoa' 

° °° iindo'skwuligon dt ja opg'teid 

Or,  eon  gefundeerd oordeel to kunnen vorrorl over 'Li naritroge  ,Loa  ibo ua010r ci n 

n  dc  enzwikke'ting van plaatselijke radio i;e bevorriex't?n zou cn iïiicht aor'  
on  vtr:rJen verhregon ie do mate  on  aard von co bestaande  on  ticl.Ln.cht ncg 'toe 

iaconfte behoef to aan dit  median Eon  aanu:i.jzing in deze',  richtin zou kunnen 
c on  gevonden in do initiatieree ' met etr:k va.A  an  telijko rudi en tationo 

t route'  doze  nie t a il een in Amsterdam  on  Itottirdacn, zi,'irm genomen naar  ii oct: 
0: 'lItre Ficieg, Ti broeb t , birdhcvar Ow  ei I •' Doel ie Et Bra da, dvnrLltr Or cain or:, 
Via ardingori iaaatrioht en ., , t{ilr,rzu,n Van deze gar'loontOn ie Zwolle tact 

ri r kilinsti. Wio ei t t ' ex Ec»e I e r  in 
nar 'Land behoel'f bootaai aan ::iaatooiij Ee roOd a zou zich ook  moo  ten afvra-'.;n, 
ririerni t iie bob oofte aan klonrento lor I,'; 1W v'o'l mag blijken can rancor  
Lns:ireoa'de de Twoodo Kamrlcdn Dijkstra  Ott  Visser* (beiden B' 66) Icr: het c': - 

ei:el I 'en  cart  con dnictl voingert rLi b ± dn tooLnioLe mcgcli,jl:hedea in nee 
L o L fri oprichten  vain  :tlaatseiiid: of' augtoranle radiosiatica PeSO  
'ii  eden op 25 juni 1967 bij  dr ru'cning :Ligp. chtcud in Lii tclden 

I , Is het mogelijk  on  in ieder: id',r'  'lends,  :,  tad  mci neer 'ion 50 000 
bnwoiro T's 10 FM-zenjers mat  ens  verm:crgen vtrn 500 71 er in g'ol:ruik a 
nemen zoflitar 001: de zen dora; o ikitar 6 tin  lure  zondna's s taren t 

2 'Z 1100fl ZOU tILt aiatcîaor'ft ardors luien  dear  
a hot aoabri'l stnden to be »cc Erin let  Lc'  me t; me er dan 100.000 innoire re 

oh/  CI'  
b trot  nat' ta:i. 'tdur, te be Ji'i(Oyl tot dia din morn  dan 50 kin  'inn  de 

i'u:u'irmaden  it  ggerc en/ei' 
0. ha t  aants,1 z'.aderz er stad terug he hrogen tot 5 en /cd 
d he t ventnogun run zon lor he verlagen to t' 100 \V or, t 

3. indien ti'h antwoord o. LOm vi"ag,n I cC 2 geheel noetief zou luieen'  
welke mogelijkheden blijven or dor boa haan 'veer ï  iar&'tsel zke of regio-
-t 

 
aPe zenders t 

Onder neer voor  eon  deugde lijken tune t tenoren van platitei;i Ee  democratic 
an  bod stimulering van 'inatsel ij 2 cntl't;urecl loven dan de : latsul i jdO 
racli a  eon  belangrijk hultimirtdol blijken Het is veen'  initial  i cfacn',ei'n 
echter ondeenli ,jk  em  plannen uit te worden zo innig Zij flirt I:ect':bik,no 
over de d,as,r  too  vore:tnHae gegevens 



le antwoord van do regering  rlde 27 juli 1967 bevatte deze ggevens nog 
:Let 

1 Om een goede verzorging op zoveel mogelijk plaalsera door bet staan 
de F1W1zendernet te waarborgen dienen niouwe centra net neerdere zen 
cie ro q  zij het dan ook van klein vermogen zovoe mogelijk vermeden 
te vn Derhalve moot worden gewaarschuwd tegen maatregelen die 
kunnen leiden tot realisering van de 'loer vrag?noteliere  kennelijk 
beoogde grote aantallen stedelijke onlof regi94u:Le zendercentra 
Uit het voronetnande "beu t voort p Jat, -17.  rang yl in ba D, Igomconhe:Ll. 
nogo iof moot worden beantwoord L 2 In gevallen cie hier bedoeld., zijn in beginco. beperkte rogebi jkheden 
aanwezig, Een  emote  beentvio erodIng van do ee raag icar, nochtans  riot  
worden gegeven zonder een uitvoerego en 'reei tijd vergende reJcon 
arbeid. Afgezien hiervan dient or rekening mcde te worden gehouden 
dat z' elk geval toestemming heieiidcn i cig is 
dergelijke zenders in gebruik zouden kunnen werden nomcn 

3 Een antwoord op deze vraag is pas mogelijk, indien guspeodrorord 
remt nou geven ee uLk p1 n rel 'hier 

 
hiervoor bestaan 

CLI, antwoord. noopte de heren Dijkstt"a en Visser zich thans onder ogenve  
mu  eer beperkt aantal Plaatsen tot ie ninister to vernier0 

D mc.? van d.c reclame 

Pbaat elij kq radio wint. aan aktual iie  ii  d 0  r le invoering in  one lend  van 
vo.dïoreelnrne per 1 maart -1968',   De coeneeroinle zuilen worden gewinatet; renden 
ni meest beluisterde niouwobuiletins via dIïlverowe 1 , 2 en hi  3 . Dat eit 26 
:oaeioreolamcns±nuten. per lag, verdeeld i.e boö' cbnpper; 'run 10 3. 15 seconden 
Iie nitsoncirrijo per ccc oude zal variguon vuaf i tot 1' 60 en terhclve aan 
eiecnlijk onder  Ito  TV eclarnetarieven 1iggen0 Toch stelt le voorloper  VF-ne le 
ITEIR dat voor  vole  kleinere be dm13 rm  eon  landelijke rudi ocampagne to denim  

on  zijn en vaak ook o:ovol inericic effectief, waar non zich qua  nice  t dm } 
3 ender  f CC1 In t ni t t g b L ic ht PC rge 1 hem 1, C C Th I i 

reclame kan in soinini.ge  gevallen trouwens ook voer grotere be-drijven efficient  
KW,  b.v.  voor proefoampagnes of eer; aan een bepaalde ztraek azogopant 
oer  hi  beleid, De stichting zoo ho t todjuichen als Loze vorm \'  an  ra U. ereclurne 
regeli rd n "te jk zou worden e beveelt bevoegde  Inc  mat  ice  U  cLan c Uk  nun on  
ordore ontwikkeling van Ce regionale ma:iioennroep rialer te beion Zelve 

do stichting uitbro;iciing van het aantal rogicrale enniers in  ;tar  
ccc py'orl ctechninch vorwezenlij kbacer' 

1,4   inset Idols  Flepuilb000rie cTario v crc, Algemene Voorwaarden eer Tuihis  nice  
°oomsckriften Ra.iiorecinncrc n zendjaar 19= wordt hier echter nie t [o en van  
erupt  0 TV-reclame via Nederland I en 2  on  rediorec:Lamo via }libvorswa I 

3 hooft dcs alleen betokenle voor gn  lemon  en  lions  tcc die op nationale 
e c haal verkr ijgbaar z30  VI-aar aan p ci t r ci vcs  ire  t t 

icc ho overweging-en vooralsnog niet vul t to denken zal op  the  invoering van 
Inatselijko radio moeten werden gewaSat, , eec ook ace ad.verteertee's veer 

or  It ie cc zoals \ I ko ,'  
c'rbieig  Ice  loon vierden 0 Dit is zeker niet rl mmc t ielcdigr.i jke  mien vine  t P dl 
al juiat cc aanlaoht te vragwivoor  he t ve e h j I le ei 1 3 1 1 t 

IdLe  coon  er van uitgaat;  diet  hot; plaatselijke ra.liocuiation lageli jkec vier uur 
kO stof ui tzendt,  I t I za 0 in' arc  reklanie laag -worden  

busteed en dat 5opbrengst gebaseerd vordt op Ie kostprijs par socona,-,  



1a z ou hot uïtzencltariof op een gul en per socon1e kunnen ior or eLt 
tot zou  toy  or Voeren om reeds tot in bijsonderhede le vdzo to tenaton wur 
p het ree:Lamo elothent in de Splaatsol±jke radio tot uiting ken kDmen 

IuioLc1ijk van de redactionele nitsenlingon te; sbhei den spots war.j te lonken  
sun  hot door athrerteortors doen anb:Le den von volledige ProdTaia '5 
oporisored uitzendingen. 

rcLv1dej *  

son ge ptt bliceorl ovorz ie. hu van verzoeken om rad iozonct ti. j d wanro p le  minis  
ton n,  cu  tuur recreatie  on  mactee uppoiLijk  work  nog geen beslissing hoeft  
yeomen  :i ijkt de belangstelling van verschiJceo dagbladen voor is 

van loa10 e./of regionale uiLzcinLingen Do stichting Badia cLnrooz er,  
Trijv isiezonl.er hot Parool wit imeterlam bostr jaun0  Ds  :Prov.tniali Zenu:so 

net is hot om de provincie to Joori Do Nieuwe lIane Courant  Hi  
ce Hot \Tadorlani  vii lea  tezamen uitzendingen  rich-Len  op Don Haag  on  

v in iIPfl mag voor  doze  kranten  eon  driotal overwegingen aemtezbg v„ree16r- 
s tel 

 
on  

a ocr hun ervaring in 'le nieuwsgaring,  kimnon zij ccii eigen

b.  

ve lbofliouwS  lions:  
van gegevens voorzien; 
zij zien do radio als  eon  voordelig middel om reclame voor hun kranten to 
maken; 

• radioreclame zal deels ten koste gaan van het, Jagbi I1verLen4;iohudget 
astsrvoo:r al du enige compensatie ken worden c40krogen 

Mot betrokken  van  lo  pers hij, plaatselijke radio zul in overleg rot to 
o roffon. Ie organisaties dienen us vierden be zien Ltou vij opi leL :  laden 
t j hmohriften en gratis hu.isaanhuisporo voorlcig buiten boss ouwins,  CU  
ri 21 vrij eer: aan-tal dag en r:iouwebl.aThen van meren iois niae:e;l t j k karakt er 

Iie vraag rijst no op welke  merrier doze  kranten vrir pico tseLijk 10 itO  
Lennon  worden goiaterursuerJ zonder dat loze me tic tot  oen rc.acticmnolr: OLt; 

:1 hoeven te verworlen ken :1u ;loiijko" geinc. 0fltO is Don Bs 95  can  do 
:iuing loost bar het Brabant::, Dad:hla I I )ca sehs.hwrzij d van een dongc 1 ii':o 
o economische cme tandighelorL ineg:evo.a 1gh La iconeontrat :o is wei hot  genii  i; 

-u. ar iô0 oJt zonder welke  eon  plaatselijke  lion  ingevorming nauwelijks 
r:r! tic Li 0 

roe or voor Hengel o, aneoho c en  Alms  to aan eens trecksonJee' kannen ; 
ei Ie irin gimeen ton Ic om e r Ir Le t r om' n ritne. t  III 1 1 

Dagblad van hot Oosten, over  Hong:'  le  ire:  d ;eit Con:rant  on  cr.i.r 
tO os iie is met Tui;antia Zo zou dcii landelijke dagbladmi uit t; luit  on  I naar  inn  

al :Loroaa:L  on  geheel  lc  von hun opleg;ri hij tncrbeurt kuruieri ti den t trcrk 
Li j do i;iatsoli jke radio in hun goeo;n lui van oorsprong.  lien  citcetic  

eon  'tcI als Rc)ttOrdamp  wear  zowel ln iLIjko als elaatsolijke l:lalon 
van Sen komen rosp gelezen wor den. Vanzelfsprekend Bont Je imisti d von :1e 
b:;. , ];LierL in Di ciJiJrvïegingOn to oorden betrcklcn 
s I. Ie ominorori do  rol Iie c;a ulaatselij kr editie van  eon inn  t:i. de krant 

T vorec  it  t ic nod ig hoof Ltrok a R t t k in  
I ad a inSt 7% van do gezinnen aan 5? kop.  Lan So  ho is t  ones  vs JeL d9;i het 
o '  castle  1 Nieuwe Zoicter Courant, tegenover,  26% lot Utrochts  Plea  vohlcmt in 

idmeil omniormnoor (yogi  oriole  zender )5 Ci% het niounchi iiI Hoft tcrtF;e Courant 
•rli7OyO1O vorn'hooluiomx dic ie verwachting rochtvea:c.igai Jt dci vivace blij I; 

a: t sitvoorbgar zat blijken een elgome  on  golden de formule te O)aiv(olboe  Wel  
omit  le omvang van 11n ver zorgingegeh:io Jon al globaal het wensolijke. bereik 

cain plaatselijke radiozondors i;unnon worden aigolet. d. In Laatste instantie ware 
20 Th hot instellen to overwogen van een combinaLtiutariof voer recLame 'r:La 

CneiiIke pers en plaatselijke radio 



t- 

OM bOiJ alt hrL ionuttï van FI voor pio1:Lka raUouitzanJinafl 
t J1 at JLkL xaJiû OOi OhtaflatnO 

p: bosubikkan.  EC—,11  LnwïjZtfl :ta tco r:Loi Ing kan \1aI gevoaddo Thor 

bn t. kombineron van ;lim 2 /4 aiiJi  an  jrr 1 jorl 1968 reragtar'lC 

a oastolion met d 11±1;  hat  continuC progr moonThrzock vurkregon vrton 

nabep  at 64% var,  0:110 
-
1201rrlandurs var 15 jaar  on  0110r avar  601 of iao.?r 

1 or mot FIri,ktlU:000 Do ra tciron : 36% ta olo volgt vur:ioal l 

:) hooft ralia aorTor FM 4% hooft gi lcn ThU(1O1tLrO0l; 1fl tIj % 10 gatu 

t V1 a t 
1  Lt  'ç h I 1/ Ir 3l 1 k t 

nat  oar  elotan radio, 260 ta ïo au ha titer Ijtoeaiol  on  6% alleen o:a 

H ;t :ri.iiaeateL Eij 65% stt 3o ratUo in  hula,  h 26% ijna iVu. 0fl 

00 leeft  ac  moor, Elf Dr000nI; hoft oci 1lttarociia. i:rako Th rob LIC a:rs 

a: 110 tolnOboittI t95 kri jAct a  ii Ditul in 1oi a en Thor ba  too  t E tuasoni 

r rror 010 •'rn iflfl 1 1r t'fl 
t rol van t r& :11e In oen iea toroc flhuu'nbovi1lgr flrcrrt t Thil 11; 3f001 nog 

alt I Igoafoold, :Lx;ogerIJoc1i Zo otoan or in . 57 niljoari gutilnnun Ia 

It1ria iton  tool toil  55  nil  ioon ma FIr In to Th ilThan uLo , 1± 
- 

a 

raa:1r1jtthn1  îtLon 65 miljoen maalo's  Join  Mriagbara Ucootailan hoitDan Ia 

Amerikanen elan nog aens  eon  slordige 15 mlijuln in eignt.ton BIJ olkaar ZIjn 

t I Th  nil  joon malle 011 193 fl11j041311. aeeaao Do iruia is t or 'Tarviief  ask  in 

S Cell  enorme,  foJiUlaritCt JJon i Th Th jaren 1 961 rn 1962 io:r tea 
15 miljoo nieuwe  verkocht , En  nag  toorl  anon  re 1: dur jaar ;iijo0non 

n : a  Ito thank  alle paealoiatieaho m-so.:all. ueu uit le lor 10 50  Thu  

t t 'Jo televisie le ra lie wl  son  vorilringon-  It:  or t a lbea \r))or Th 

erboven ,o0 ignaioarclo tai-:doiîa ook or to too tie  in 0110 band von topas= 

ThO-.1 Le vorklreeori 

031 1<oi 

intOkl1jis van de 313:LO30 tIt aan het tt:1110 tselojke f0j .oct1iri uoti Ln worden 

10111 zuilen cia init101a ko 1011 11OXJOiI0O1 100010 T. 200 Jo00  an  1l . 560000  

Owl lIon toofl :t)ar'vecr (  an  a ar au to _lor  two  C 11 It_hO 1 t 0011  roger  tat-onJOaen 

-oerr Iers en wtctero techn ische  uitrusting, va:htOw teg atofferioJ:  an  caenrila:Lr 

de,  jaar l ijk„  t tO t lullen I hangt VWI te vee l 
t t n af oor  o- n  alLgemeen gol denda nehottIng , r ao le denken 

in le orde van groet-te iar nirTheat th 2/6 003 1 f 5id 000 Per tilar f Th /50 

00 
:i5Q0 :c Ia 

er helft laarvan gaat nas. perse000 3. rogaa;no IeeE: lach  on  o1m1010 Ira- 

t : t) tIll do  alone  rtur tOVO0 35 inTht-.gsan Z0 tea tien garaonen rii kr zeri 

t: tedere  dag le  oar  in do  other  hutTht 011 daarvoor .cdtd::id  vi  ittI T. vijf 

- ep plaatselijke prog:catrsneslof paachttcseen. Da ct tb tijd 500 1001, 1ar:te  

like  01 f kuolritlll '/rtr te' nJvuicl 
De a  hell;  wordt heateod aal; do overige hoe  Ito.  sonis ateuwlgori ag 
---c'}lt;eZt 1uur, licht  verstoming, haletoon 00 idahe al 

- trOt yat op;d 1;L UjIzt1oj)iC0 Vn maclucite rooIt. hOtel; 'Olnuit het a Landt Out  rue.  

t ci dvorLrorOu a Do hoge ao;u(1u06 111000 tI ':tt tkr arti-jutia bIO0OT1 S a :6± gn do 'c: -- 
at c,ok t luis t er aar 1 t I al L t t t  0 113 3 C L CLLI 

t0t01O13  Jotermec alan ltL5 het odver horen oitakrr :,,Je. cent_h  ens  I' orboci 115  Oat;  

dr geneenanhapa 1.10 31 t:o:('flo,0;l0t0 traIt VOO i\k0I00 ta voor  hol; tlanha ijla ruTh 



• lion  zou daarin ee zijn rngegevert Er zijn echter ook andere canon denk - 

zoals overschotten un t expitatie van een pro amablad  on oJI dies 

V0: culturele instellingen en r:Laateel,Ljke overheden 

n op mogel ijke I ekonstige oritvl kkel ing ÏOOruO t te lopen iikt he '0LFSLL k 

o t. meximum aantal Ncderl.ndoe pLato oct no t  eon  o `1 gen raclice  tat  ten  ía  be g a- 

1 op 40 to stellen Der plaats zal  ate  regel not dbn con dor haartt 'Oer der;  
J.ntnan Voorlopig alleen l.a d randstad con vieilioht tûvnc een oçno.. 

der le beluisteren kannen zijn , . die vil joel onafgebroken  Orns t00 rl. en 

0 bos Le  gee ft  De kos tei  nun  dz ocer izeuder zouden den or egrluee 1 

.en afgewenteld op  rho  'goocac" ama toOl :i jke aS Cme . iroi I  leant  1 van de 

nrbc go lui d kwal tIC  it  zoo de t M techniek en al tgaand. van hot ceO no c  tat 

Orb  0Çfl inc;oner van Uithuizertned.en op con concertzender nee t Onno 

'a. a Yxt C trtvon 0]) 00fl landelijk j1C ko:.'pe.urooI; zijn goot eb 

I oct ho t voi:'eie te dal liet stat ion niet gericht  nag  cl ho  eon  a: t  noon  'ara 

iie t voorzover  deco  niet voor de • ervoilling van (he oturornj. taak zo bes teed,  

at, het aennelijk Ieder plaa tselijk mdi estat ion de vera to 
0 t:.ond.criijke st ichting.  Ale  orgaan voor onrileri Ing ovorl:ng zou dat, inst  irk  

i. tiecierianrl,se Onroep Stichting kunnen i0ncroron lOOt bestuur  can  c 

no onnroepetictting zou bv tvae1l ithrrt da oo neon t tn Oh d . 

to aseniatie I zijn voor geldnt.ngen als jvUtI VroutoeO rurgeoto in  roil:.).  jr: 

go de d:ienst overheid, pers ondriatri js hostile  1. en :i,00tuz trio n..rorr 

,eecrocori worden om hun per-coon)  i jke eigenschappen  on nit  km V=  CM noi,tei: C in 

t') :.rt Leot ijke gemeenschap als geborbi t 
.7 t', heginsel zal rinismand die ie ts zinnign to cogcrt heeft rio  on 'tg ten L- 

- onder worden oritzeg:1 flii nnen dit kader zul ook de plcuiselijo'- •,00000.7Ch to  

Jr  kunnen gebruiken v oor ondeadrolon von hea:r 'voert t ei. t inn,ri nok . hit 

~Meden dienen to wondot , dat het programma rot te zoor door ion; rc x0.10 

o ee  rd  in beslag Wordt geitoteert Hiertoe  'oai  eon  voer t'. drt:c 00(1 :31 000 ga' ver;. in lor. 

go; toonJoake lijk blijken:  lie  t totrrci,orreolrtot eat  nan herçu eisen van :ic,at"or- 

t  one on  voldoen wil hij do o,utononn :toi't:,1e inuorctto Iie molstr o k, nornt.:.i-' 

toer' os  ale  vratrahorg legio ncrv toLk'itig mij verchi.'i  'corn  otni0000 'Oi,oCOro 

t .7.Cn0rmef  cot.  locs't.uur zal or beroep 000000)0 kLOtliOCt worden ingesonIJ bij  
:7t rIOC 'to scheppen raad van wIj con" 

0:00101 t tand 

e) 7.C; t'iateo7.i jko rad,lo -ail;ceiidingoa vol  demote  luicior: ;r.  roots  .r'nen T 

t no ze or door roer don rr'ta, olrt  our  nouvnor bij hun genos t on  tr.'h ci Lor I 

0 toOn  ire  trokken T Zul ion er' C :7 oh ineen'  gear)  int ,Oto'ezO.Ci"o  it  voor von t er' 000001a1. 

ra do gemeenteraad,  riot  1005000 ccii 7:mnbelangen rookt ? Z'rerto]rn c nOot'.I.  ii:  

7..ho.ttso'tijko radio  onto  nl,nuv/sbo'on Cm ma  veili~30000  36th  OOit hI in  

inn.  algeme en belang dat  dc 'boo  zake bestaande .or'tituamo IrcItitto oh': t'iug:i I 

tcieaû)  noose  tOTCttllfl ooko.Ct d cunrer' noreen gtntaoiKt 0fl OOit I' 

:iot'ruari 1960, 

)7'rirnkfuotx'tenr 9 

acorci t'toim VErSt  din  iij 
Plaatse] ijk&'- ho dIe vun 3' 



866 Den Bosch 79 

724 Hoorlen 77  
Len Hag  566 .Deon 76 

Utrecht 274 Anoesfoort 

LTLndhoven. 64 

172 66 

Gron:n en 156 Hc3fl51O 66 

Tilburg 146 Ede 66 

Nijweeen 1 44  62 
Enschede 134 61 

Arnhem 1 3 -5 Are elveon 51 

Brede 119 Zr(Je 60 

Apeldoorn 117 A1relc 55 

103 Zdern 67 
[el den 102 Den  Holder  56 
Maastricht 95 Ze Del; 6 
De drechl; 58 Deer eer 53 

97 M id6c1r1 ie 2 
Se Drie dr 52 Aceekrede 51 
Delft 50 Al kmaar 50 



ert van de ommisie radio en te levisiewetgoving (1 ) 
Yrsla van ie ile ei. ic) raad la 66 
Wet 'van '1 maart '1967 tol; regeling van de omroep 
Diverse  publikaties van de icadem :Lsoha Radio Omroep 

l.,.--izaka rndio-rec-Ier;ie van fl Stiebting totUt ding VTL Reclanie  
(april 1966) 

algemene voorwaarden en technische voorsehriten radi'orec  lame  
aar 1968 (december 967) 
vn 16 ±ebruari '1966 aan de Gemeenteraad van Amsterdam van de raads 

len Van Thijn  on  Dooyes inzake de oprichting van een Stichting T.V.- 
tordaui preadvies daarop van B &. W van Amsterdam d d '17 Ie bruar! 1967 

Iverslag  van J, e beraadslagingen op 22 maart 196 '7 in Cie bcinocnteiad van 
:terciam Gemeenteblad 

'ra artik L,n en ccr1 }ton 'in het reclamew eekblad Ariadne  

Local Bi'cadcast.ng in Britain (October 1964) 
HA  i  Co:oti'ti,cn in Radio (May 1 965) 

ClO Sec mi d Government Mernoranduni on the Pilking'bon Report ( 
Local Commercial Radio for 13:citain ? (October 1966) 
Vlhitr Pa;  er  on Broadcasting (December 1 966) 
Local. Radio nome questions answered (November 1967) 

eras pub likati es van de Federal Communications Commissi on van Concert 
Radio Station WQ,XB van The New York Timas van National 

Lasac  muon  of Broadcasters en  uit  het  'weekblad  Broadcasting 



as  told  door do  heron  Visser en  IL  kstra (heidoxi Di 66 ) aan 

stars van Varkosir  an  Waterstaat  on  van Caituuî hri:iati a n 

iilijk Werk 

2 C (11-' tot Ta -Lechnischo Ti t( !]"0 
 

r:hton van 1aa1:se1ijko racU, ostations 

Tnaondû o bat anttaord sub 3 van do I ristar vai Varkoer Lfl. 

staat ago  und a 27 JuIJ 1, 63, t' c at ç I e  

sitting  1967 b.lz 593) 

I al 1 L a to sioe iji h 1011 LCi I 001 T Ti ta 1 

radiostations in iadsra dor ama anton Amardna 5•  ray  Ilado 

Rottorctais  an  idn plaatselijk radiostation  iv  iedere dor g2oentcn 

Utrooht Breda, Vlaardirigan Zvtollo 1-Iilvori3urc, Hindhcnîon, Dor'.lracko 

n (st C C LK0'1T1L oei Honge lo w  AlmcLo 11 U a ) 01 i' Z t  on  

?ta;tricht 

2 12fl aand o hot antvicord sub 2 

kohl: de Minis tar hot in woarvîil van  dat  ITD0r haLs TiiaingaV Oar le 

voe,rige- IL a nd an 
- te zijn  van  ie  tar zako fl T Ttl( V , 

tashniseho mogolijkhodon 

a is de Hkois te:r dtn her a 1, d. a is nog  da  benodigia borakani agan a  

laten dtVCO1eC1 2 

tijE:L-i CHOINC  

eon  deugdelijk funtaI:i coicrefi van inatsa  ii  jleo 0orikro  tie  tea ve to 

Vfl% ko 2 0U a a Lii Li t T 11 It 

use  vs hok; nrondobioci 'ian In (13  she  troffalld at 90 E10 0r  t CaL to t; a a al ia  nit  

Het iS VOUS' boiLluikolo lui al TiLtS cidiva1ois; (1; jiO t  Stud  von 1aat3O 
1, ijt radio ch1;i' niet megouijk cm tiannon uit to 'iorkatn ZO laag rij 
int n a a t  c gagenuw waaruit t t t a Li 

h::aOi3 sic ls  tort  le-1 e 'oordon dot ûsLtbi cUri '/50 OOST; gOgOVOLLO a tuit  

'Ii  - 3t snoge l3 0 cU ic,t vol,  dera ç 1(1 n vr a ' 

Jun de \iTiiÇ  

(jigs son dt-ii 20  februari  1 tTt) 
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