Van: Jan-Jaap Bakker <j.j.bakker@noordpers.nl>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:36
Aan: Griffie Het Hogeland <Griffie@hethogeland.nl>; Bestuur <bestuur@hethogeland.nl>
CC: Bosma, Mireille <m.bosma@hethogeland.nl>
Onderwerp: Plaatsing gemeentenieuws in de krant

Geachte leden van het College en de Raad,
Wij, de uitgever van de Ommelander Courant / De Ommelander willen graag rechtstreeks aan
u vragen of u een mogelijkheid ziet om de officiële gemeentelijke mededelingen terug te
brengen naar de Ommelander Courant / De Ommelander.
Twee jaar geleden is de publicatie van de mededelingen voor een periode van twee jaar
gegund aan het NDC / de Noorderkrant, met een optie tot verlenging van 1 verder jaar. Omdat
na dit jaar deze periode van twee jaar om zijn heb ik bij uw communicatieadviseur Mireille
Bosma gevraagd wat de plannen van de gemeente voor komend jaar zijn.
Wij zijn namelijk van mening dat er goede redenen zijn om de keuze voor het publiceren van
het gemeentenieuws te heroverwegen. Helaas kregen wij als antwoord te horen dat de
gemeente ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van de verlenging. En dus ook volgend
jaar het gemeentenieuws alleen in De Noorderkrant plaatst. Met een beroep op de bepalingen
van het aanbestedingsdocument wordt op onze goede redenen verder niet ingegaan.
Wij hopen dat u, de raads- en collegeleden, naar ons pleidooi wilt luisteren en dat u dit ter
sprake wilt brengen bij de eerstvolgende vergadering. Voor ons betoog verwijs ik naar mijn
mail van 18 september, die onder deze mail hangt en ook als losse pdf is bijgevoegd.
Waar ik nog even de actuele toevoeging bij wil maken dat het inmiddels zo is dat u het geld
voor de gemeentelijke mededelingen niet langer uitgeeft in Leeuwarden in plaats van in de
eigen gemeente (wij zijn gevestigd in Uithuizen), maar dat het gemeenschapsgeld gemoeid
met de mededelingen nu naar een Belgisch Mediahuis gaat. Dat is niet Wees Loyaal, Koop
Lokaal!
Vriendelijke groet,
Jan-Jaap Bakker
Ommelander Courant / De Ommelander
NoordPers BV
j.j.bakker@noordpers.nl
0595-437777
06-41461317

