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Wijkcommissie Antilopespoor 

 

 

Aan de raadsleden van de 

gemeente Stichtse Vecht 

Postbus 1212 

3600 BE Maarssen 

Betreft: platform RTV Stichtse Vecht                Maarssen, 27-03-2015 

 

Geacht raadslid, 

 

Dinsdag 24 maart was onze wijkcommissie met twee leden bij RTV Stichtse Vecht voor een vervolgcursus 

n.a.v. de kennismakingsavond eerder dit jaar. Wij zijn heel blij met de ons aangeboden manier van commu-

niceren via het platform. 

Op de vraag waarom wij gebruik maken van het platform konden we heel duidelijk zijn. Als je veel mensen 

snel wilt bereiken, dan is het platform van RTV Stichtse Vecht de aangewezen plek. Je bent niet afhankelijk 

van ruimte in een plaatselijk krantje of het oordeel van een redacteur of het nieuwswaarde heeft. Bij de 

bepaling van nieuwswaarde zijn de wat spannende zaken, zoals bijvoorbeeld het oprollen van een hennep-

plantage,  meer in trek dan de leuke gebeurtenissen, zoals onze kinderactiviteiten. Goed nieuws is ook 

nieuws en daarvoor geeft dit platform alle ruimte. Via het platform kunnen wij laten zien, dat er ook veel 

goeds in onze, niet al te best bekend staande, wijk gebeurt. Maar ook  als we iets zouden willen organiseren 

over meerdere wijken, kan plaatsing op het platform bewoners in de wijken bereiken, zodat alles niet meer 

via de wijkcommissies hoeft en initiatieven vanuit bewoners opgepakt kunnen worden. 

Ook kunnen de bewonersgroepen uit alle hoeken van onze gemeente elkaar via dit publieke medium inspi-

reren door simpelweg hun ideeën en activiteiten hier te plaatsen. De zelfredzaamheid van organisaties en 

inwoners is hier zeer  mee gediend. 

Wij zouden het heel jammer vinden als RTV Stichtse Vecht, doordat ze niet voldoende financieel gesteund 

wordt door de gemeente, zou moeten stoppen met één of meerdere taken. Wij denken dat RTV Stichtse 

Vecht steeds meer het medium van “ons”, de inwoners,  wordt, iets  waar de gemeente erg trots en zuinig 

op zou moeten zijn. 

Met vriendelijke groet, 

namens Wijkcommissie Antilopespoor. 

 

 

Carla Buijsman, voorzitter. 

 


