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Verslag Arenabijeenkomst stroming Recreatie en Toerisme van 26 juli 2010 
  

In het Openluchttheater te Valkenburg a/d Geul 

Algemeen  

De Arenabijeenkomst werd voorbereid door een werkgroep bestaande uit: Jo Bertholet, Elmar Gehlen, 
Wim de Heer, Marlies Otten en Tiny Reijnders-Seerden. 

In totaal waren zo’n 35 mensen aanwezig, waarvan ca. 20 vanuit de sector. De vakantieperiode kan de 
oorzaak zijn geweest, dat zo weinig mensen uit de sector aanwezig waren. Niettemin was de discussie zeer 
levendig. 

Enquête 

Zoals gebruikelijk ging aan de Arenabijeenkomst een enquête vooraf. Hieraan werd door 80 mensen 
deelgenomen, een iets meer dan gemiddelde score. De Limburgse regio’s waren redelijk evenwichtig 
vertegenwoordigd. Opvallend was, dat de stroming Recreatie en Toerisme  minder kijkt en luistert dan de 
andere stromingen. Het gebruik van Internet is iets hoger en van Teletekst aanmerkelijk hoger. 

Over de kwaliteit van de programma’s (goed beeld van Limburg, toegankelijkheid, educatie, debat) was 
men evenals de andere stromingen goed te spreken. Dit gold ook voor de samenwerking met L1. Wel vond 
men, dat de sector Recreatie en Toerisme  meer aandacht zou moeten krijgen op radio en TV. 

Discussie 

Deze stond onder leiding van Simone van Trier en ging voornamelijk over de vraag wat Omroep Limburg / 
L1 en de sector Recreatie en Toerisme  voor elkaar kunnen betekenen. 

Recreatie en Toerisme  zou meer aandacht moeten krijgen op radio en TV, omdat het een belangrijke 
economische sector is en bovendien een sector waarin veel innovatie tot stand komt. Het probleem hierbij 
is wel, dat een groot deel van de doelgroep voor Recreatie en Toerisme  van buiten Limburg komt en 
Omroep Limburg / L1 zich vooral op Limburg richt. Daarnaast zijn er natuurlijk veel Limburgers die voor 
daguitstapjes voornamelijk in de eigen provincie op zoek gaan naar leuke en interessante plekjes. 
“Uitwisseling” met andere regionale omroepen, ook over de grens (Belgisch Limburg, Nord-
Rheinland/Westfalen) zou een oplossing kunnen zijn. 

In dit verband is ook de relatie tussen Kunst & Cultuur en Recreatie en Toerisme van groot belang, omdat 
ook culturele evenementen mensen van buiten Limburg trekken.  

Een andere mogelijkheid is om meer aandacht te besteden aan de “evenementenkalender”, wat is er te 
doen. Hoewel niet op de eerste plaats een taak voor de regionale omroep, kan die wel hieraan meewerken 
om de toegankelijkheid  te verbeteren, bijv. via Internet. Voorwaarde is wel, dat er één goed 
gecoördineerde regionale agenda komt. VVV-Zuid-Limburg zal wat dit betreft initiatief nemen. 

Kleine ondernemers en kleinschalige initiatieven zouden met name aan bod kunnen komen in het 
programma Goeiemiddag Limburg. Programma’s of acties met een wedstrijdelement doen het altijd goed, 
zie bijv. “het leukste dorp van Limburg”. Misschien is dat ook iets voor de sector Recreatie en Toerisme  . 

Nieuwe ideeën, goede initiatieven, innovatieve projecten kunnen altijd een plaats krijgen in programma’s, 
bijv. L1Nieuws, L1Laat en zoals opgemerkt Goeiemiddag Limburg. Maar het moet wel interessant zijn, 
nieuwswaarde hebben. 
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Over de samenwerking met L1 bleken de deelnemers aan de Arenabijeenkomst toch aanmerkelijk minder 
tevreden dan de deelnemers aan de enquête. De aanwezigen ergerden zich vooral aan het feit, dat je nooit 
antwoord krijgt. Mensen die zich tot L1 wenden met een nieuwtje of een persbericht krijgen alleen reactie 
als L1 er iets mee wil doen en nadere informatie nodig heeft. Als dat niet het geval is, hoor je niets. L1-
medewerkers gaven nadere uitleg over het beleid wat betreft de “inkomende post”. Deze moet centraal 
binnenkomen en de verschillende redacties beslissen wat er wordt gebruikt. Het is ondoenlijk om op alle 
inkomende items en ideeën te reageren. L1 zal wel nadenken over een standaardreactie, waarin wordt 
uitgelegd hoe L1 met ingezonden onderwerpen omgaat en waarom niet op elke inzending een specifieke 
reactie kan worden gegeven.   

Na afloop bedankte Servaas Huys alle aanwezigen voor hun bijdrage aan een levendige en interessante 
discussie met de belofte, dat de besproken ideeën uiteraard serieus bekeken zullen worden. 

 


