Activiteitenverslag 2018
(ontleend aan het Jaarverslag 2018)
Programmering
Radio
Per etmaal wordt door RPL 24 uur radio gemaakt en uitgezonden. De ruime muziekkeuze is
gericht op: “elk wat wils” en breed gesorteerd in verschillende stijlen en jaartallen. Tussen
07.00 en 24.00 uur worden actualiteiten uit de gemeente en de regio gebracht. De
doelgroepenprogramma’s zijn vooral in de avonduren en de weekenden te beluisteren.
Gedurende de dag-programmering op weekdagen is er op de hele uren het NOS-bulletin,
gevolgd door het nieuwsbulletin van de RPL-redactie. Ook op de halve uren is er het
RPLnieuwsbulletin, lokale weeroverzicht en de agenda met nieuws van verenigingen en
activiteiten. Ook de vacaturebank is een dagelijkse bijdrage.
De uitzendingen van RPL zijn horizontaal en brengt de omroep per week 98 eigen
programma-uren, inclusief de gemeenteraadvergaderingen op donderdag (en inclusief
herhalingen.
De programmering is te vinden op de website (www.rplwoerden.nl) en wordt vermeld op
RPL Tekst-Tv/kabelkrant.
Nieuwe programma’s zijn in voorbereiding of onlangs van start gegaan.
Er zijn in 2018 geen uitzendingen gestopt
Tekst-TV
De Woerdense Kabelkrant (Tekst-TV) geeft de kijker nieuws en agendaberichten uit Groot
Woerden, afgewisseld met reclameblokken. Een kabelkrantcyclus duurt maximaal 20
minuten en wordt minimaal eenmaal per 24 uur ververst. Voor de redactionele invulling
wordt gebruik gemaakt van nieuws- en fotomateriaal van de nieuwsredactie.
TV
De doelstelling voor televisie is om in een brede horizontale programmering aandacht te
besteden aan een zo groot en breed mogelijk palet van lokale en regionale onderwerpen.
Door de beperkte mankracht binnen de tv-geleding is ervoor gekozen om in principe
tenminste één onderwerp per dag voor actueel te verzorgen, die zowel via de kabel als via
de website zijn te bekijken. Naast dagelijkse nieuwe actualiteit onderwerpen, draait er elke
week een gevarieerd programma. De live uitgezonden verkiezingsavond in maart vanuit
Concordia was een groot succes. Van de meeste grote evenementen in Woerden en
omgeving wordt een impressie gegeven. Onder de naam RPL-RuitenTroef worden politieke
onderwerpen met een glimlach behandeld op radio en televisie. Soms informatief, dan weer
onderzoekend. Sinds 2006 bestaat dit onafhankelijke politieke café in Woerden. Er worden
viermaal per jaar bijeenkomsten gehouden in café 't Bierhuys.
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Naast het actuele nieuws op elk hele uur worden op de even uren een aantal themablokken
uitgezonden, afwisselend bestaand uit de volgende programma onderdelen:
Evenementen
Politieke onderwerpen
Groene Hart informatie
Natuur in de omgeving
De Spiegel van Woerden
Achter de toonbank
Luister!
Cultuur en historie
Beeld van de Maand
Eropuit!
Sport

Evenementen

Radio
RPL is een vertrouwd gezicht bij vele evenementen die er in Woerden worden
georganiseerd. De omroep heeft een aantal rechtstreekse of opgenomen radioprogramma’s
gemaakt om deze evenementen bij de luisteraars onder de aandacht te brengen.
10 februari

De Kwakbollen, Carnavalsoptocht Harmelen, locatie-uitzending.

11 februari
4 mei

Radio Kwakbol. Thema-uitzending rondom het carnaval met interviews
en een registratie van ‘kleintje carnaval’ en de optocht.
Dodenherdenking Meeuwenlaan, locatie-uitzending.

25 en 26 mei

24 uur van Woerden, 26 uur live radio locatie-uitzending.

17-25 augustus

Woerdense Vakantie Week, studio op locatie, dagelijkse locatieuitzending met live verslagen, interviews en reportages.

8 september

Speciale uitzending rondom het Akoestival. Hiervan waren opnames
gemaakt. Deze werden gebruikt in een thema-uitzending. Aangevuld
met interviews.

15 september

Thema-uitzending rondom de Popronde Woerden

16 november

Oldtimersday, 15 uur live fifties en sixties.

17 november

Intocht Sinterklaas, locatie-uitzending met live verslag op Radio en TV.

31 december

6 uur live Oliebollenradio.
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Televisie/website
22 maart

live-verslag Verkiezingsuitslag Gemeenteraadsverkiezingen (hele
avond)

24 april

Koningsdag

30 juli

Straattheaterfestival

2 september

Akoestival

22 september

Veteranen treffen (klassieke motoren evenement)

24 oktober

Koeiemart

17 november

Intocht Sinterklaas

Website

De website trok ook in 2018 weer een groot aantal bezoekers. Totaal waren het 433.859 bezoeken
(±37.000 per maand) die samen 2.531.672 pagina’s bekeken (gemiddeld 6 pagina’s per bezoek).
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