
 

 

 

Aanbeveling bij Handreiking en Adviezen Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek 

 

‘Ik ben Jan en ik werk bij de gemeente.’ Wanneer ik met bewoners, winkeliers of kinderen uit wijken 

of buurten voor het eerst kennismaak, is dit bij voorkeur mijn openingszin. Voor mij is het belangrijk 

om te benadrukken dat ik mij ten dienste stel van de inwoners van mijn stad. Een burgemeester staat 

niet boven de mensen, is ook al niet de ‘baas’ van de gemeente (dat is de gemeenteraad), maar staat 

naast de mensen, en is mét hen. Die dienende rol is alleen goed te vervullen als er - naast die 

eerdergenoemde gemeenteraad - een onafhankelijke, kritische institutie is die mij en mijn 

ambtgenoten scherp houdt, controleert en waar nodig terechtwijst. Deze institutie, de journalistiek, 

heeft bovendien de taak om te informeren en, vooral lokaal, te verbinden.  

 

Hoe belangrijk de lokale journalistiek ook is, ze staat onder druk. Kranten, omroepen, huis-aan-

huisbladen en online nieuwssites hebben te maken met bezuinigingen, een afnemend aantal 

abonnees en doelgroepen die zij nauwelijks kunnen bereiken. Door gebrek aan middelen en 

mogelijkheden neemt de journalistieke aandacht voor de lokale politiek steeds verder af. En dat is 

zorgelijk. Een vrije, onafhankelijke journalistiek is één van de pijlers van onze democratische 

rechtsstaat. Als die pijler omvalt, brengt dat onze democratie aan het wankelen. 

 

Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zet ik me in voor de belangen van alle 

355 dorpen en steden van ons land. Daarbij maak ik mij hard voor versterken van de lokale 

democratie in het algemeen en de positie van lokale politieke partijen in het bijzonder. Zonder goede 

lokale journalistiek kan ook de lokale democratie niet optimaal functioneren.  

 

Dit rapport van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek is dan ook een onmisbare 

handreiking voor raadsleden, wethouders en burgemeesters. In de uitkomsten van de onderzoeken 

en de concrete adviezen die in dit rapport beschreven worden, vinden ‘gemeentenaren’ genoeg 

aanknopingspunten om een lokaal mediabeleid vorm te geven.  

 

Dat is hard nodig, want zonder extra aandacht voor de lokale journalistiek verliezen we een 

belangrijke factor die het ons mogelijk maakt ons werk naar behoren uit te voeren. Het versterken 

van de lokale journalistiek is niet alleen in het belang van ons als gemeentebestuurders, maar vooral 

in dat van onze inwoners.  
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