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1. Situering  

 
- Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de 

Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, 
regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en 
houdende opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de 

frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere 
landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties een eerste maal 

principieel goed (zie VR 2016 2312 DOC.1502/2BIS).  
- In uitvoering van de bepalingen van de nota waarmee dit dossier werd voorgelegd 

aan de Vlaamse Regering, organiseerde het departement Cultuur, Jeugd en Media 

conform die nota een publieke raadpleging over het ontwerp van besluit. 
 

 
2. Procedure 
 

- De raadplegingen die het departement CJSM organiseert in het kader van radio-
omroep en televisie zijn terug te vinden via de site www.vlaanderen.be/media, 

doorklikkend naar het woord raadplegingen, ofwel via de site www.cjsm.be, 
doorklikkend naar media en vervolgens doorklikkend naar raadplegingen.  
Een eenvoudige zoekopdracht op het woord ‘mediaraadplegingen’ via een 

standaardzoekmachine brengt je ook dadelijk naar deze pagina’s.  
 

- Op de desbetreffende pagina wordt dan een opdeling gemaakt met vier rubrieken, 
namelijk: 

o wat raadplegingen inhouden; 

o procedure van raadplegingen; 
o lopende raadplegingen; 

o afgelopen raadplegingen. 
Onder elk van de punten wordt dan bijkomende uitleg gegeven over wat de rubriek 

telkenmale inhoudt.  
 

- Het departement maakt over de raadplegingen een rapport. Conform de bepalingen 

over de procedure op de website is dit rapport een samenvatting van de input en 
omvat bijgevolg niet alle individuele commentaren. Bepaalde commentaren worden 

enkel opgenomen in bewoordingen die een samenvatting inhouden van de 
ontvangen commentaren.  

 

- Omwille van privacy-redenen bevat het rapport geen gegevens van de personen of 
instanties die input hebben bezorgd. 

 
 
3. Specifieke raadpleging over het besluit van de Vlaamse Regering houdende 

bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en 
lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de 

opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de 
frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere 
landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

 
Over het ontwerp van besluit dat voorwerp was van de nota aan de Vlaamse Regering 

van 23 december 2016, werd een raadpleging gehouden van 27 december 2016 tot en 
met 27 januari 2017. 
 

http://www.vlaanderen.be/media
http://www.cjsm.be/
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4. Generieke vaststellingen  

 

De raadpleging over het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het 

aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio- omroeporganisaties 

dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de 

vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de 

particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties viel 

samen met de raadpleging over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van 

diverse besluiten over radio-omroep (hierna procedurebesluit).  

 

Ondanks de vraag om duidelijk de input inzake het procedurebesluit en de input inzake 

dit besluit over het frequentieplan van elkaar te scheiden via aparte e-mails, zijn er een 

groot aantal indieners wiens input over beide besluiten door elkaar liep. Deze input werd 

echter wel weerhouden. 

 

Over beide besluiten samen werden in totaal 109 e-mails bezorgd. Drie e-mails werden 

ontvangen na het afsluiten van de raadpleging. 

 

Enkele statistische gegevens.  

- Drie e-mails zijn onontvankelijk wegens ingediend na 27 januari 2017, middernacht. 

- Twee onderscheiden e-mails hebben als inhoud enkel “ik zou graag meer radio X 

horen in 2018”, één email (die tweemaal gestuurd werd) had als inhoud “radio Y 

moet blijven, ook in 2018” en een indiener vraagt hem de relevante documenten op 

te sturen om een erkenning in te dienen; deze e-mails worden inhoudelijk als 

irrelevant beschouwd.  

- Een gans aantal e-mails kan als overlappend dan wel grotendeels herhalend worden 

beschouwd. Veel indieners hebben immers verschillende e-mails gestuurd, waarbij 

de latere e-mails dan nog aanvullingen, opmerkingen of wijzigingen inhielden op de 

eerder bezorgde e-mails.  

o 10 e-mails zijn afkomstig van hetzelfde e-mailadres. 

o 10 e-mails zijn grotendeels copy-paste van elkaar. 

o Een indiener stuurt 5 e-mails, twee indieners sturen 4 e-mails, een drietal 

indieners sturen 3 e-mails. 

o Een 10-tal indieners sturen twee e-mails, maar 3 van deze indieners maken 

hierbij het onderscheid tussen enerzijds input op het frequentieplan en 

anderzijds de input op het procedurebesluit. 

 

Samenvattend en met groepering van de identieke inhoud ontving het departement 

ongeveer een 60-tal relevante e-mails die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 

hebben op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling 

van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio- 

omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het 

frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden 

gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-

omroeporganisaties.  

 

Bepaalde indieners hebben in het kader van de raadpleging over dit besluit ook 

elementen van input bezorgd die een raakvlak hebben met het ontwerp van besluit van 

de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep. Verwezen wordt dan ook 

naar het verslag van het departement CJM betreffende het ontwerp van besluit van de 

Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en 
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houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, voor zover bepaalde input 

niet in dit verslag te vinden zou zijn.  

 

 

5. Specifieke input op het besluit  

 

a. Input op bijlage 1 bij het besluit, nl. de lijst van frequenties als vermeld in artikel 2 

 

- Een indiener stelt voor om een compleet nieuw “zero-base” frequentieplan op te 

stellen dat zowel aan openbare zenders als aan de landelijke commerciële radio’s, 

de nieuwe netwerkradio’s en aan lokale radio’s het nodige zendcomfort biedt. 

 

- Drie indieners vragen om niet-gebruikte frequenties te activeren. Vijf indieners 

vragen om (al dan niet gespecifieerde) evenementenfrequenties permanent in te 

zetten. Drie indieners vragen om in het frequentieplan voor lokale radio een 

frequentiepakket voor een nieuwe lokaliteit toe te voegen, in het bijzonder voor 

Zemst en voor Voeren. 

 

- Veertien indieners melden dat er voor nationale (landelijke + regionale) spelers een 

optimalisatie van de frequenties zou zijn gebeurd. 

 

- Dertien indieners vermelden storingen door de Franse Gemeenschap (onder andere 

vanuit Brussel) en/of door het buitenland, en/of vragen deze storingsproblematiek 

op te lossen. 

 

- Vijf indieners melden dat het moeilijk is een oordeel te vormen over het 

frequentieplan of over de bundeling van frequenties zonder dat alle technische 

gegevens bekend zijn. 

 

- Een indiener vindt dat enkele frequenties een vermogen toegewezen krijgen dat 

onrealistisch laag is. 

 

 

b. Input op bijlage 2 bij het besluit, namelijk de lijst van Vlaamse frequenties voor 

landelijke radio-omroeporganisaties als vermeld in artikel 3 

 

- Een indiener wijst er op dat er maar één frequentie voorzien is in de lokaliteit Voeren, 

namelijk 97.4 MHz, en dat deze in het frequentiepakket van het landelijk net 1 

aanwezig is. Volgens de indiener is deze frequentie al sinds 2003 inactief. 

 

 

c. Input op bijlage 3 bij het besluit, namelijk de lijst van Vlaamse frequenties voor 

regionale omroeporganisaties als vermeld in artikel 4 

 

- Een indiener vindt dat de samenvoeging van de provinciale frequenties als groot 

nadeel heeft dat deze omroep  op verschillende frequenties optimaal te beluisteren 

is. 

 

- Over het frequentiepakket ‘regionaal net West-Vlaanderen’: een indiener merkt op 

dat de frequentie Kortrijk 88.0 MHz een hoger vermogen krijgt en vraagt zich af of 

dit hoger vermogen nodig is. 

 

- Over het frequentiepakket ‘regionaal net Oost-Vlaanderen’: drie indieners stellen 

voor om de frequentie Sint-Niklaas 103.7 MHz uit het regionaal net van Oost-
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Vlaanderen te verwijderen en in te delen voor lokaal gebruik. Volgens indieners zou 

de frequentie Schoten 102.9 MHz uit provinciaal pakket Antwerpen en zelfs Gent 

103.5 MHz uit provinciaal pakket Oost-Vlaanderen Sint-Niklaas dekken. 

 

- Over het frequentiepakket ‘regionaal net Antwerpen’: een indiener vraagt om de 

frequentie Mechelen 104.5 MHz uit regionaal net Antwerpen in te zetten als lokale 

frequentie voor Mechelen, omdat de frequentie Schoten 102.9 MHz in dit provinciaal 

pakket een steunfrequentie te Mechelen overbodig zou maken. Een andere indiener 

meent dat er met het zendvermogen van Schoten 102.9 MHz een fout geslopen is 

in het overzichtsplan. 

 

 

d. Input op bijlage 4 bij het besluit, namelijk de ijst van Vlaamse frequenties voor 

netwerkradio-omroeporganisaties als vermeld in artikel 5 

 

- Zeventien indieners merken op dat de hoogvermogenzenders bijna uitsluitend naar 

de netwerkradio’s gaan, waardoor het lokaal landschap in de centrumsteden erop 

achteruitgaat en/of het aantal beschikbare frequenties in de steden gereduceerd 

wordt ten voordele van de netwerkradio’s. Drie indieners vragen om eerst alle lokale 

radio’s een degelijke frequentie te geven en daarna de frequenties voor de 

netwerkradio’s te verdelen. Een indiener vraagt om te overwegen om frequenties 

buiten de steden die momenteel in handen van ketenradio’s zijn, toe te voegen aan 

de frequentiepakketten voor netwerkradio’s, dit in het bijzonder om de dekking langs 

verbindingsassen te verbeteren. 

 

- Een indiener heeft een concreet voorstel om de frequentiepakketten toegewezen aan 

netwerkradio-omroeporganisaties te verbeteren door een aantal (lokale) FM-

frequenties niet in gebruik te nemen. Voor de verbetering van netwerkradio 1 wordt 

de schrapping van twee frequenties voorgesteld, voor de verbetering van 

netwerkradio 2 10 frequenties, voor de verbetering van netwerkradio 3 7 frequenties 

en voor de verbetering van netwerkradio 4 18 frequenties. 

 

- Een indiener vraagt om in Antwerpen de overdracht van drie lokale radiofrequenties 

(namelijk Antwerpen 100.2 MHz, 104.2 MHz en 104.6 MHz) naar netwerkradio’s niet 

(volledig) in het finaal plan op te nemen. 

 

- Een indiener heeft een concreet voorstel waarbij er drie ‘volwaardige’ netwerkradio’s 

worden voorzien in de plaats van vier. Dezelfde indiener heeft ook een voorstel om 

de frequentiepakketten van de netwerkradio’s aan te passen in geval van behoud 

van 4 netwerkradio’s. 

 

- Drie indieners vragen het aantal netwerkradio’s te beperken, om meer frequenties 

vrij te maken voor lokale initiatieven, eventueel met hoog vermogen. Tien indieners 

vragen specifiek om netwerkradio 2 te schrappen. 

 

- Drie indieners stellen de haalbaarheid in vraag van het concept van de 

netwerkradio’s. 

 

- Over het frequentiepakket ‘netwerkradio-omroeporganisatie 1’:  

o Een indiener vraagt om Brussel 94.6 MHz uit netwerkradio-omroeporganisatie 

1 te verwisselen met Brussel 106.5 MHz (frequentiepakket 48 voor lokale 

radio’s).  
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o Een indiener vraagt om één hoogvermogen zender te Leuven om te wisselen 

met een lokale laagvermogen zender, waarbij de voorkeur uitgaat naar 

Leuven 104.2 MHz. 

 

- Over het frequentiepakket ‘netwerkradio-omroeporganisatie 2’: 

o Een indiener stelt voor om de frequentie Sint-Niklaas 106.4 MHz uit het 

frequentiepakket van netwerkradio-omroeporganisatie 2 om te wisselen met 

de frequentie Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz uit frequentiepakket 121 voor lokale 

radio. Zie ook de opmerkingen bij de frequentiepakketten 30, 109 en 121 voor 

lokale radio.  

o Een indiener stelt voor om de frequentie Brugge 102.7 MHz uit lokaal 

frequentiepakket 42 te verwisselen met de frequentie Brugge 89.6 MHz uit 

het pakket van netwerkradio-omroeporganisatie 2.  

o Een indiener vindt dat de zender te Brussel in dit pakket (in casu Brussel 105.0 

MHz) een te laag vermogen heeft en adviseert een minimumvermogen tussen 

500 en 1000 W. 

o Een indiener is van oordeel dat netwerkpakket 2 technische problemen zal 

ondervinden. 

 

- Over het frequentiepakket ‘netwerkradio-omroeporganisatie 3’: 

o Een indiener vraagt om één hoogvermogen zender te Leuven om te wisselen 

met een lokale laagvermogen zender, waarbij Leuven 102.6 MHz een 

mogelijkheid is (in combinatie met Herent 106.7 MHz uit lokaal 

frequentiepakket 84). 

o Een indiener stelt vast dat netwerkpakket 3 geen frequentie te Brugge bevat. 

De hoogvermogenzender in Ardooie is volgens de indiener ontoereikend om 

Brugge in comfort te dekken. 

o Een indiener is van oordeel dat netwerkpakket 3 technische problemen zal 

ondervinden. 

o Drie indieners stellen voor om de frequentie Sint-Niklaas 106.8 MHz uit het 

frequentiepakket van netwerkradio-omroeporganisatie 3 om te wisselen met 

de frequentie Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz uit frequentiepakket 121 voor lokale 

radio. Zie ook de opmerkingen bij frequentiepakketten 30, 109 en 121 voor 

lokale radio. 
 

- Over het frequentiepakket ‘netwerkradio-omroeporganisatie 4’: 

o Een indiener heeft verschillende suggesties (zie ook de opmerkingen bij 

frequentiepakketten 34, 36 en 59 voor lokale radio): 

 ‘de clusterfrequenties voor de frequentiepakketten Mechelen 

(frequentiepakket 34, Boom 106.9 MHz) en (frequentiepakket 59, 

Duffel 107.5 MHz) toevoegen aan het pakket van netwerkradio 4 in de 

plaats van Mechelen 105.5 MHz’; 

 één van de evenementenfrequenties ter beschikking stellen voor de 

lokaliteit Mechelen of switchen met de frequentie 105.5 MHz in het 

frequentiepakket voor netwerkradio-omroeporganisatie 4; 

 het frequentiepakket van netwerkradio-omroeporganisatie 4 globaal 

herbekijken. 

o Vijf indieners vinden dat het frequentiepakket van netwerkradio-

omroeporganisatie 4 moeilijk leefbaar is of slechte dekking biedt in bepaalde 

regio’s of technische problemen zal ondervinden. 

o Een indiener vraagt waarom netwerkpakket 4 met een zender te Ardooie van 

20 kW ook nog een steunzender te Roeselare bevat. Een andere indiener stelt 

vast dat netwerkpakket 4 geen frequentie te Brugge bevat, en vindt dat de 
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hoogvermogenzender in Ardooie ontoereikend is om Brugge in comfort te 

dekken. 

o Een indiener vindt dat de zender te Brussel in dit frequentiepakket van 

netwerkradio 4 (in casu Brussel 107.9 MHz) een te laag vermogen heeft en 

adviseert een minimumvermogen tussen 500 en 1000 W. 

 

 

e. Input op bijlage 5 bij het besluit, namelijk de ijst van Vlaamse frequenties voor lokale 

radio-omroeporganisaties als vermeld in artikel 6 

 

e.1. Algemeen 

 

- Een indiener heeft een concreet voorstel om de frequentiepakketten toegewezen aan 

lokale radio’s te verbeteren door een aantal (lokale) FM-frequenties niet in gebruik 

te nemen. Voor de verbetering van 12 lokale radiofrequenties wordt de schrapping 

van 17 frequenties voorgesteld. Een andere indiener stelt meer algemeen voor om 

minder lokale frequenties buiten de steden te voorzien, waardoor bepaalde 

laagvermogen frequenties misschien geoptimaliseerd kunnen worden en dus 

verhoogd qua vermogen. 

 

- Vier indieners stellen dat een vermogen van 100W niet toereikend is voor lokale 

radio. Vier andere indieners stellen dat lage vermogens tot 100 W enkel in landelijk 

gebied werken. Twee indieners vragen om in de centrumsteden zenders te behouden 

met een zendvermogen groter dan 100W, een andere indiener vraagt dit specifiek 

voor de stad Leuven en een vierde indiener vraagt in Antwerpen een extra 

hoogvermogen frequentie voor lokale radio.  

 

- Drie indieners vragen om bestaande frequenties van goed werkende lokale stations 

een hoger vermogen te geven, eventueel met richtantennes, in de plaats van te 

groeperen met andere frequenties. 

 

- Negen indieners stellen dat niet-stedelijke gebieden meer kansen krijgen, maar dat 

stedelijke gebieden moeten inleveren. Tweeëntwintig indieners vinden dat er in (al 

dan niet gespecifieerde) steden te weinig frequenties worden voorzien voor lokale 

initiatieven. Volgende steden worden expliciet genoemd: Sint-Niklaas, Aalst, 

Mechelen, Antwerpen, Brussel, Roeselare en Leuven. 

 

- Drie indieners wijzen op de financiële gevolgen van het voorgestelde frequentieplan. 

Zes indieners stellen dat het plan in landelijke gebieden extra frequenties geeft aan 

meestal kleinere radio’s die daar niet om gevraagd hebben, en dat niet kunnen 

betalen. Een indiener stelt dat in landelijke gemeenten meerdere lokale zenders 

worden voorzien terwijl er op dit ogenblik geen of slechts één lokale radio bestaat 

en meerdere radio’s daar niet leefbaar zouden zijn. 

 

- Drie indieners vinden dat het vormen van clusters een verbetering is. Een indiener 

geeft aan dat de bundeling voor stedelijke omgeving overbodig is en zou leiden tot 

een verlies aan diversiteit. Een indiener vindt dat er ‘pakketjes worden aangeboden 

voor gebieden waar “niemand” nog interesse heeft in het maken van lokale radio’. 

 

 

e.2. Specifiek 

 

Bij de input op specifieke frequentiepakketten wordt regelmatig commentaar gegeven 

op meer dan één frequentiepakket. Frequentiepakketten die op dergelijke wijze aan 
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elkaar gerelateerd zijn, worden in dit verslag bij elkaar geplaatst. De input op specifieke 

frequentiepakketten wordt vervolgens numeriek gesorteerd, op nummer van het eerste 

frequentiepakket in de groepering. 

 

- Over frequentiepakket 2 (Aalst 107.8 MHz en Haaltert 105.8 MHz): drie indieners 

wensen de opsplitsing van frequentiepakket 2 onder meer omwille van socio-

economische redenen. 

 

- Over frequentiepakket 3 (Aalter 104.7 MHz, Eeklo 106.3 MHz en Maldegem 105.9 

MHz): een indiener is van oordeel dat met Aalter 104.7 MHz op 501 Watt Maldegem 

en Eeklo voldoende bereikt wordt. Er wordt wel aangegeven dat de frequentie Eeklo 

104.8 MHz een storing veroorzaakt op Aalter 104.7 MHz. 

 

- Over frequentiepakket 4 (Aalter 105.0 MHz), frequentiepakket 6 (Aalter 107.8 MHz 

en Deinze 106.2 MHz) en frequentiepakket 126 (Tielt 106.5 MHz en Wielsbeke 107.3 

MHz): 

o Voor een indiener is een bijkomende frequentie in frequentiepakket 6, naast 

Deinze, een (bijkomende) kost, en wenst liever een combinatie Aalter-Tielt 

zoals bijvoorbeeld Aalter 107.8 MHz met Tielt 105.8 MHz of 106.5 MHz. In 

frequentiepakket 126 heeft de indiener ook een voorkeur om Tielt met Aalter 

te combineren zoals bijvoorbeeld Tielt 106.5 MHz met Aalter 107.8 MHz of 

105.0 MHz. 

o Een andere indiener stelt voor om frequentiepakket 126 te splitsen, onder 

meer omwille van socio-economische redenen. 

 

- Over frequentiepakket 7 (Aarschot 106.9 MHz en Begijnendijk 107.9 MHz), 

frequentiepakket 64 (Geel 107.0 MHz en Herentals 105.7 MHz) en frequentiepakket 

104 (Laakdal 107.8 MHz en Westerlo 105.4 MHz): 

o Een indiener is tevreden over frequentiepakket 7, en vraagt om hier ook 

Laakdal 107.8 MHz uit frequentiepakket 104 aan toe te voegen. 

o Twee indieners vragen om een herschikking van frequentiepakketten 64 en 

104, namelijk enerzijds een groepering van Geel 107.0 MHz en Laakdal 107.8 

MHz en anderzijds een groepering van Herentals 105.7 MHz en Westerlo 105.4 

MHz, dit onder meer omwille van economische en socioculturele redenen, en 

om ontvangstproblemen op te lossen. 

 

- Over frequentiepakket 9 (Affligem 107.1 MHz, Asse 107.5 MHz en Roosdaal 105.5 

MHz), frequentiepakket 18 (Asse 106.4 MHz en Dilbeek 105.9 MHz), 

frequentiepakket 48 (Brussel 106.5 MHz) en frequentiepakket 75 (Gooik 103.9 

MHz): 

o Een indiener vraagt om te onderzoeken of frequentiepakket 75 kan gekoppeld 

worden aan een aanvullend pakket in het Pajottenland, in eerste instantie aan 

frequentiepakket 9 of 18, dit onder meer omwille van leefbaarheid en 

bediening van een complementaire en homogene regio.  

o Een indiener merkt op dat frequentiepakket 9 een goede groepering is, en dat 

op deze manier een homogeen en leefbaar pakket samengesteld wordt. 

o Een indiener vraagt om Brussel 94.6 MHz uit het frequentiepakket voor 

netwerkradio-omroeporganisatie 1 te verwisselen met Brussel 106.5 MHz. De 

frequenties Aalst 93.0 MHz en Leuven 104.2 MHz uit dit pakket zouden beiden 

ook een deel van Brussel dekken. 

o Een indiener vraagt om het vermogen van de frequentie Brussel 106.5 MHz 

op te trekken naar 800 W. De frequentie Asse 106.4 MHz dient hiervoor 

geschrapt te worden. 
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- Over frequentiepakket 11 (Antwerpen 105.4 MHz): een indiener stelt voor om het 

vermogen van Antwerpen 105.4 MHz (10W) op te trekken. 

 

- Over frequentiepakket 12 (Antwerpen 106.7 MHz en Schoten 106.3 MHz), 

frequentiepakket 13 (Antwerpen 107.0 MHz en Brasschaat 105.6 MHz), 

frequentiepakket 14 (Antwerpen 107.3 MHz en Kapellen 105.9 MHz) en 

frequentiepakket 38 (Brasschaat 105.2 MHz): 

o Een indiener stelt dat frequentiepakket 13 storingsproblemen oplost en 

leefbaarheid van de radio ten goede komt, maar vreest voor de concurrentie 

tussen stedelijke en voorstedelijke lokale radio’s.  

o Drie indieners begrijpen niet dat Antwerpse frequenties in clusters aan 

zelfstandige gemeenten in de stadsrand gekoppeld worden: socio-economisch 

zou er weinig binding zijn. Twee indieners vrezen dat de frequenties te 

Brasschaat en Schoten in handen zullen komen van pure Antwerpse 

initiatieven. Drie van deze indieners pleiten voor een cluster Brasschaat 105.6 

MHz of 105.2 MHz met Schoten 106.3 MHz. Een andere van deze indieners 

vindt een koppeling Brasschaat met Schoten of Kapellen beter. 

o Een indiener meldt dat Brasschaat 105.2 MHz storingen ondervindt. 

o Een indiener vraagt zich af of frequentiepakket 13 wel voldoende en 

aansluitende dekking geeft over het zendgebied. 

o Een indiener meldt dat het uitzendvermogen van Antwerpen 107.0 MHz ruim 

onvoldoende is. Twee indieners stellen voor om het vermogen te verhogen. 

 

- Over frequentiepakket 16 (Arendonk 106.8 MHz en Oud-Turnhout 107.5 MHz), 

frequentiepakket 23 (Beerse 107.8 MHz en Oud-Turnhout 106.2 MHz), 

frequentiepakket 85 (Herentals 105.0 MHz en Kasterlee 105.9 MHz), 

frequentiepakket 96 (Kasterlee 106.6 MHz en Lille 107.3 MHz) en frequentiepakket 

120 (Ravels 107.1 MHz en Turnhout 105.5 MHz):  

o een indiener vraagt om in frequentiepakket 120 een zender te Kasterlee 

voorzien in de plaats van de zender te Ravels. Dezelfde indiener vraagt om 

bovenstaand herschikt pakket 120 eventueel aan frequentiepakket 23 te 

koppelen met de toestemming om hetzelfde programma uit te zenden op 4 

zenders. 

 

- Over frequentiepakket 25 (Begijnendijk 107.2 MHz), frequentiepakket 26 

(Begijnendijk 107.6 MHz), frequentiepakket 28 (Heist o/d Berg 106.8 MHz en Berlaar 

107.1 MHz), frequentiepakket 55 (Diepenbeek 106.5 MHz), frequentiepakket 57 

(Diest 105.1 MHz en Scherpenheuvel-Zichem 105.8 MHz), frequentiepakket 79 

(Hasselt 106.1 MHz en Kortessem 107.6 MHz), frequentiepakket 80 (Hasselt 107.2 

MHz en Herk-de-Stad 107.9 MHz), frequentiepakket 83 (Heist o/d Berg 106.1 MHz 

en Hulshout 106.5 MHz) en frequentiepakket 94 (Kampenhout 107.0 MHz en 

Keerbergen 105.2 MHz):  

o Een indiener vraagt om de frequenties van Begijnendijk te herlokaliseren naar 

Aarschot, en om de twee alleenstaande frequenties te Begijnendijk ook te 

clusteren, bijvoorbeeld met Heist-op-den-Berg, Keerbergen, of 

Scherpenheuvel-Zichem. 

o Een indiener is van oordeel dat door het samenvoegen van enkele frequenties 

een groter bereik mogelijk kan worden, maar dat dit bijvoorbeeld niet het 

geval is voor frequentiepakket 83 omdat Heist-op-den-Berg grenst aan 

Hulshout. 

o Een indiener vraagt om een cluster te vormen met Heist-op-den-Berg 106.1 

MHz en Berlaar 107.1 MHz. De bijkomende frequentie Hulshout 106.5 MHz in 

pakket 83 zou geen meerwaarde bieden voor Heist-op-den-Berg 106.1 MHz. 
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o Twee indieners vragen om Hulshout 106.5 MHz te behouden als alleenstaande 

frequentie. Eén van deze indieners vraagt eveneens om Heist-op-den-Berg 

106.8 MHz te behouden als alleenstaande frequentie. 

o Een andere indiener wenst Herk-de-Stad 107.9 MHz over te brengen naar 

frequentiepakket 57 en wenst voor Herk-de-Stad een omnidirectioneel 

vermogen indien mogelijk, onder meer omwille van geografische redenen en 

betere dekking. Eventueel valt volgens de indiener te overwegen om Hasselt 

107.2 MHz bij Diepenbeek 106.5 MHz te voegen. 

o Twee indieners wensen frequentiepakket 55 uit te breiden met Hasselt 106.1 

MHz en frequentiepakket 80 uit te breiden met Kortessem 107.6 MHz, onder 

meer omwille van de (wissel)werking tussen Diepenbeek en Hasselt en beter 

leefbare radio’s. 

 

- Over frequentiepakket 27 (Beringen 106.4 MHz, Ham 106.0 MHz en Houthalen-

Helchteren 107.0 MHz), frequentiepakket 76 (Halen 105.5 MHz, Heusden-Zolder 

105.0 MHz en Lummen 107.5 MHz) en frequentiepakket 78 (Ham 104.9 MHz): 

o Een indiener doet een voorstel voor een herschikking van de 

frequentiepakketten 27, 76 en 78. Het voorstel is om enerzijds Beringen 106.4 

MHz en Heusden-Zolder 105.0 MHz te groeperen en anderzijds Lummen 107.5 

MHz en Halen 105.5 MHz te groeperen. Ham 106.0 MHz en Houthalen-

Helchteren 107.0 MHz kunnen samengevoegd worden of apart gehouden 

worden. Eventueel kan Ham 104.9 MHz toegevoegd worden aan een van de 

andere pakketten. 

o Zeven indieners vragen om de frequentie 107.0 MHz te ‘onttrekken’ uit 

frequentiepakket 27. 

 

- Over frequentiepakket 30 (Beveren 105.7 MHz), frequentiepakket 109 (Lokeren 

105.9 MHz en Sint-Niklaas 107.9 MHz) en frequentiepakket 121 (Stekene 107.5 MHz 

en Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz):  

o Drie indieners stellen voor om de frequentie Sint-Niklaas 106.8 MHz uit het 

pakket voor netwerkradio-omroeporganisatie 3 om te wisselen met de 

frequentie Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz. Volgens de indieners is het 

voorgestelde frequentiepakket 121 onleefbaar, en wordt dit beter 

samengesteld uit Sint-Niklaas 106.8 MHz en Stekene 107.5 MHz. 

o Een indiener stelt het volgende voor, in hoofdzaak om het aantal lokale 

frequenties in Sint-Niklaas te verhogen:  

 Sint-Niklaas 106.4 MHz uit het frequentiepakket van netwerkradio-

omroeporganisatie 2 halen en samenvoegen met Lokeren 105.9 MHz. 

 Sint-Niklaas 107.9 MHz samenvoegen met Beveren 105.7 MHz. 

 Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz toekennen aan netwerkradio-

omroeporganisatie 2. 

 

- Over frequentiepakket 34 (Boom 106.9 MHz en Mechelen 106.2 MHz), 

frequentiepakket 36 (Bornem 107.6 MHz en Willebroek 104.9 MHz) en 

frequentiepakket 59 (Duffel 107.5 MHz en Mechelen 106.6 MHz): 

o Een indiener vraagt om de frequenties Mechelen 106.2 MHz en Mechelen 

106.6 MHz te optimaliseren, aangezien een uitgestraald vermogen van 100W 

niet realistisch is. Dezelfde indiener vindt dat de clusterfrequenties in 

frequentiepakket 34 regio’s zijn met weinig gelijkenis. Frequentiepakket 59 

zou meer mogelijkheden hebben. 

o Een indiener stelt voor om de frequentie Boom 106.9 MHz of de frequentie 

Duffel 107.5 MHz naar Mechelen te verhuizen, om het aantal lokale radio’s in 

Mechelen te verhogen. 



 pagina 11 van 13 

o Een indiener is tevreden over frequentiepakket 36, en wil hier graag nog de 

frequentie Boom 106.9 MHz aan toegevoegd zien onder meer omwille van 

socio-demografische redenen. 

o Een indiener stelt voor om ‘de clusterfrequenties voor de frequentiepakketten 

Mechelen (frequentiepakket 34, Boom 106.9 MHz) en (frequentiepakket 59, 

Duffel 107.5 MHz) toe te voegen aan het pakket van netwerkradio 4 in de 

plaats van Mechelen 105.5 MHz.’ 

 

- Over frequentiepakket 35 (Borgloon 105.6 MHz en Sint-Truiden 105.2 MHz) en 

frequentiepakket 124 (Sint-Truiden 106.3 MHz en Wellen 104.9 MHz): een indiener 

doet een voorstel om Wellen 104.9 MHz en Borgloon 105.6 MHz samen te nemen en 

om voor Sint-Truiden de frequenties 106.3 MHz en 105.2 MHz apart te houden, dit 

onder meer omwille van leefbaarheid. 

 

- Over frequentiepakket 37 (Brakel 105.6 MHz en Lierde 106.9 MHz) en 

frequentiepakket 123 (Zottegem 107.6 MHz en Sint-Lievens-Houtem 107.2 MHz):  

o Een indiener stelt voor om Zottegem 107.6 MHz te groeperen met Brakel 

105.6 MHz met de mogelijkheid om met directieve antennes vanop dezelfde 

site uit te zenden. Frequentiepakket 123 zou niet interessant zijn onder meer 

omwille van financiële redenen, storingsproblemen en het gebrek aan 

mogelijkheid om op dezelfde site uit te zenden. 

o Een andere indiener wenst voor de frequentie Lierde 106.9 MHz minstens de 

huidige status te behouden. 

 

- Over frequentiepakket 44 (Brugge 106.0 MHz) en frequentiepakket 45 (Brugge 

106.4 MHz en Torhout 107.9 MHz): een indiener stelt dat Brugge 106.0 MHz en 

Brugge 106.4 MHz (zware) storingen ondervinden.  

 

- Over frequentiepakket 60 (Eeklo 102.6 MHz en Kaprijke 107.2 MHz): een indiener 

vindt dat er ‘een aantal pakketjes worden aangeboden voor gebieden waar 

“niemand” nog interesse heeft in het maken van lokale radio’, geeft hierbij als 

voorbeeld dit pakket, en stelt voor om dit pakket terug te geven aan ‘de netwerken’ 

of om de ‘hoogvermogenfrequentie aan de lokale zender uit de streek te geven’ (in 

casu Eeklo 102.6 MHz). 

 

- Over frequentiepakket 73 (Geraardsbergen 104.9 MHz en Ninove 106.6 MHz), 

frequentiepakket 87 (Herzele 106.5 MHz en Ninove 106.2 MHz) en frequentiepakket 

122 (Sint-Lievens-Houtem 105.4 MHz en Zottegem 105.2 MHz): 

o Een indiener vraagt om Herzele 106.5 MHz samen met Sint-Lievens-Houtem 

en/of Zottegem te groeperen in de plaats van de frequentie te Ninove, onder 

meer omwille van economische en geografische redenen. Betrokken indiener 

vraagt ook het voorstel zoals hieronder beschreven. 

o Drie indieners vragen een herschikking van de frequentiepakketten 73, 87 en 

122 naar enerzijds een groepering van Geraardsbergen 104.9 MHz, Ninove 

106.2 MHz en Zottegem 105.2 MHz en anderzijds een groepering van Herzele 

106.5 MHz en Sint-Lievens-Houtem 105.4 MHz, waarbij Ninove 106.6 MHz als 

alleenstaande frequentie overblijft. Dit onder meer omwille van 

ontvangstproblemen en socio-demografische redenen. 

 

- Over frequentiepakket 77 (Halle 105.2 MHz): een indiener vraagt om voor Halle 

105.2 MHz een vermogenverhoging te willen onderzoeken, omwille van de 

geografische ligging en de storingen. 
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- Over frequentiepakket 81 (Hechtel-Eksel 107.3 MHz, Meeuwen-Gruitrode 106.3 MHz 

en Peer 106.6 MHz):  

o Een indiener is tevreden met één frequentie van dit pakket, is van oordeel dat 

één frequentie leefbaar is en vraagt zich af wat er gebeurt indien slechts één 

frequentie gebruikt wordt.  

o Een indiener ziet frequentiepakket 81 enerzijds als een interessante cluster 

maar wijst anderzijds op storingen tussen de frequentie 106.2 MHz vanop de 

site Kleine Brogel en de frequentie 106.3 MHz vanop de huidige opstelplaats 

in Meeuwen-Gruitrode. De indiener suggereert om een andere frequentie te 

zoeken voor Meeuwen-Gruitrode, indien beschikbaar. 

 

- Over frequentiepakket 84 (Herent 106.7 MHz, Lubbeek 107.3 MHz en Oud-Heverlee 

107.1 MHz) en frequentiepakket 107 (Leuven 106.0 MHz): een indiener meldt dat 

Leuven 106.0 MHz ernstig gestoord wordt, en vindt pakket 84 een cluster die 

moeilijk te exploiteren valt omwille van ernstige gaten in de dekking door storingen 

vanuit Brussel, en onvoldoende dekking in Leuven stad. 

 

- Over frequentiepakket 86 (Herentals 107.7 MHz en Herenthout 107.4 MHz): een 

indiener vindt dat er een grote overlap is tussen beide frequenties, zodat er geen 

sprake is van een beter zendcomfort, en vindt het zendvermogen van Herenthout 

107.4 MHz te laag. De indiener wil graag de dipolen van beide frequenties 180 

graden gedraaid zien.  

 

- Over frequentiepakket 88 (Hoeilaart 105.8 MHz en Overijse 107.8 MHz): een 

indiener meldt dat er ‘een aantal pakketjes worden aangeboden voor gebieden waar 

“niemand” nog interesse heeft in het maken van lokale radio’, geeft hierbij als 

voorbeeld dit pakket, en stelt voor om ‘als ze niet geschrapt moeten worden om een 

lokale zender op hoger vermogen te laten uitzenden, geef ze dan als steunzender 

aan een netwerk’. 

 

- Over frequentiepakket 93 (Izegem 107.6 MHz en Roeselare 107.2 MHz), 

frequentiepakket 112 (Menen 89.9 MHz), frequentiepakket 113 (Meulebeke 106.9 

MHz en Izegem 105.6 MHz), frequentiepakket 125 (Tielt 105.8 MHz), 

frequentiepakket 130 (Torhout 106.8 MHz) en frequentiepakket 131 (Zonnebeke 

105.0 MHz):  

o Twee indieners hebben als voorstel, omwille van de huidige bestaande lokale 

initiatieven: enerzijds een groepering van Izegem 107.6 MHz met Torhout 

106.8 MHz en anderzijds een groepering van Roeselare 107.2 MHz met 

Zonnebeke 105.0 MHz of Menen 89.9 MHz. Eén van deze indieners stelt ook 

nog voor om Meulebeke 106.9 MHz met Tielt 105.8 MHz te groeperen. 

o Een indiener wijst op een verkeerde alfabetische volgorde in pakket 113. 

 

- Over frequentiepakket 110 (Londerzeel 105.3 MHz en Opwijk 87.8 MHz): een 

indiener is van oordeel dat de frequentie 87.8 MHz te Opwijk kan verschoven worden 

naar Aalst. Een andere indiener geeft aan dat frequentiepakket 110 een conflict 

tussen twee vzw’s veroorzaakt en dat deze twee vzw’s niet de intentie hebben om 

de ‘eigenheid’ op te geven.  

 

 

6. Volgende stappen  

 

Dit rapport met bevindingen wordt conform de procedure overgemaakt aan de Vlaamse 

Regering in de persoon van de Minister, bevoegd voor het mediabeleid en aan andere 

belanghebbende bestuursinstanties.  
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Het rapport wordt daarna ook publiek gemaakt onder de rubriek “Afgelopen 

raadplegingen”. 

 

------ 

Einde document. 

 

 

 




