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Onderwerp; Communicatie                                                                           Meppel 21 september 2019 

 

Geacht College, 

 

Ongetwijfeld heeft u het bezoek van onze Koning en Koningin aan Zuidwest Drenthe op 18 
september j.l. gevolgd. Een indrukwekkend en prachtig bezoek aan Hoogeveen, Dwingelderveld, 
Veeningen en Meppel. Naar ik heb begrepen stonden op verzoek van het Koningspaar de bewoners 
centraal en m.i. terecht. Daar met name de wijken Krakeel in Hoogeveen en Haveltermade in Meppel 
werden bezocht is ondergetekende door RTV Drenthe benaderd om die dag “tafelheer ”te zijn. 
Tijdens de aanpak van deze “aandachtswijken” was ik Directeur-Bestuurder van de woningcorporatie 
Woonconcept en verantwoordelijk voor de aanpak van deze wijken. U zult zich niet verbazen dat ik, 
en vele (voormalige) medewerkers met mij, nog steeds trots zijn op de behaalde resultaten in deze 
wijken en dat het Koningspaar de keuze heeft gemaakt juist deze wijken te bezoeken. 

Daar mijn toenmalig MT lid, Ineke Dilling, in directe zin samen met de bewoners handen en voeten 
heeft gegeven aan deze wijkverbetering vond ik het meer gepast dat zij die dag aanwezig zou zijn. 
Maar helaas, door een noodlottige ziekte is zij nu “stokdoof”. Wel heb ik haar op 17 september nog 
bezocht en samen met haar de aanpak van die wijken en de resultaten daarvan besproken. Ook zij 
was “beretrots ”op het feit dat het koningspaar deze wijken kwam bezoeken waarbij de “smederijen” 
een belangrijke plaats kregen.  

Op 18 september wilde zij , via RTV Drenthe,  het bezoek volgen echter door het gemis aan 
“ondertiteling ”van het programma heeft zij dit niet kunnen doen. Ook in één van ouderencomplexen 
in Meppel, waar de mensen overigens erg positief waren over het bezoek en gezamenlijk keken in de 
ontmoetingsruimte, is bijna ruzie ontstaan door het gebrek aan ondertiteling. De één wil het geluid 
harder doordat hij/zij slechthorend is terwijl een andere dit niet wenst daar aan zijn/haar gehoor 
niets mankeert. Daarnaast vergrijst Drenthe in rap tempo en is een goede communicatie, via de 
provinciale TV,  juist voor deze doelgroep van essentieel belang. Helaas zijn inmiddels één op de 10 
Nederlanders slechthorend of doof. In Drenthe gaat het dan om plm. 50.000 inwoners en zijn deze 
voor het provinciale en lokale nieuws afhankelijk van een goede ondertiteling op alle TV kanalen 

Het zal u niet verbazen dat ik de eindverantwoordelijke van RTV Drenthe, Dhr. Dink Binnendijk,  heb 
benaderd met de vraag waarom zij geen ondertiteling plaatsen. Antwoord  “door bezuinigingen is dit 
helaas verdwenen”.  

Ten einde raad richt ik mij nu tot u, daar ik mij heb verbaasd dat in een Provincie, die er prat op gaat 
DE Provincie te zijn waar ouderen gezond, rustig en plezierig kunnen wonen maar het plaatselijk, 
regionaal en provinciaal nieuws aan hen voorbij gaat door het niet aanwezig zijn van “ondertiteling” 
van de programma’s. En dit terwijl RTV Drenthe in haar website aangeeft qua het overbrengen van 
nieuws de spil in de Drentse samenleving is. 

 



 

 

Overigens Dhr, D.Binnendijk, eindverantwoordelijke binnen RTV Drenthe,  is op de hoogte van het 
feit dat ik u hieromtrent benader. 

 

Graag uw aandacht voor dit, in de ogen van veel oudere bewoners van Drenthe, probleem en dat u 
de mogelijkheden zou willen bieden/onderzoeken dit euvel, deze tekortkoming, te herstellen. Graag 
kom ik, samen met Dhr Binnendijk, dit verzoek mondeling toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hedzer van Houten 


