
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Per e-mail vooruit: gemeente@leusden.nl

Geacht college,

J VOOR DE MfDtA,

Voor meer informatie over de procedure en de rol van de gemeente daarbij verwijzen wij u 
graag naar onze website: https://www.cvdm.nl/toestemminqen/lokale-omroep-beqinnen.

Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing voor uw gemeente na 20 
september 2021 moeten in beginsel voor 20 maart 2021 een aanvraag indienen bij het 
Commissariaat (artikel 7, Mediaregeling 2008). Wij hebben Stichting Mediagroep E.V.A. hier 
inmiddels op gewezen en verzoeken uw gemeente, bijvoorbeeld op de eigen website en via 
de lokale media, bekend te maken dat de huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep 
verloopt. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling voor uw gemeente kunnen daarmee tijdig een aanvraag indienen.

Doorkiesnummer 

+31 35 7737700

Hoge Naarderweg 78 HUI 1217 AH Hilversum HUI
Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl HUI 
T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll

Contactpersoon Commissariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
Michiel Willemsen. Hij is op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via 
het bovenstaande telefoonnummer of via e-mail: aanwiizinq@cvdm.nl.

Hoogachtend,
COMMISSARI

Gemeente Leusden
T a v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 150
3830 AD LEUSDEN

Bij besluit van 13 september 2016 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Stichting Mediagroep E.V.A (Eemland, Vallei en Amersfoort) voor vijfjaar 
aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke 
mediadiensten in de gemeenten Amersfoort en Leusden. Deze periode van vijfjaar is 
ingegaan op 20 september 2016 en eindigt op 20 september 2021.

Datum
13 oktober 2020

Uw kenmerk

Onderwerp
Herinnering verlopen aanwijzing gemeente

Ons kenmerk Contactpersoon

860372 / 863530 Michiel Willemsen

mr-: Jasmin van Eenenaam 
Projectleider mediatoegang


