
Toelichting RTV-Ridderkerk     Overzicht aan activiteiten in 2021 

 

In 2021 zijn gerealiseerd: 
- Op bestuurlijk vlak hebben zich in de samenstelling van het PBO 2021 enkele wijzigingen voorgedaan.  

- In verband met de aanhoudende corona periode is een pas op de plaats gemaakt met het aanschaffen en 

vervangen van nieuwe apparatuur. 

- Vanuit de kantine zijn meermalen live-optredens geweest, die al dan niet rechtstreeks of later middels een 

opname zijn uitgezonden. Zo zijn er in de maanden van 2021 dat het mogelijk was diverse live optredens 

geweest van verschillende lokale bands, diverse nationale en internationale bluesbands en zijn er ook 

opnames gemaakt van verschillende bands. Ook is het maandelijkse politieke programma Politiek Café 

gemaakt en uitgezonden. 

- Tijdens verschillende momenten in het jaar is er live uitgezonden van locatie, zoals bij het jaarlijkse 

Ridderkerk Toernooi bij VV Rijsoord, Bibliotheek AanZet, etc. heeft de omroep zich gepresenteerd met live 

radio-uitzendingen.  

- In de programmering van Radio Ridderkerk zijn niet veel wijzigingen aangebracht in de afgelopen periode, 

hetgeen laat zien, dat de omroep een constante factor kent voor zowel de medewerkers, maar ook de 

luisteraars.  

- De live YouTube uitzendingen hebben in 2021 met regelmaat plaatsgevonden, namelijk op: 13-03-2021 

Verkiezingsdebat; 23-06 Dag van de Vluchteling; 04-05 Dodenherdenking; 10+11-08 Ridderkerk Toernooi 

en 10-09 SER-Zomeravondconcert Lapré Band 

- Het gebruik van de nieuwe app van RTV-Ridderkerk, waarin een compleet aanbod van lokaal nieuws via de 

radio, tv en website zichtbaar is, is toegenomen.  

 

Een aantal hoogtepunten waren verder in de radio-programmering: 
- Op de live YouTube uitzendingen na was er in Ridderkerk vanwege corona niet heel veel mogelijk qua 

activiteiten en zijn eventuele feestelijke programma’s hier rondom heen ook niet mogelijk waren.  

- Op sportief terrein konden de competities met regelmaat doorgaan, maar ook periodes dat sporten niet 

toegestaan was. In het programma Riddersportshow is wat datgene uitgezonden wat mogelijk was. Ook zijn 

er meermalen interviews gehouden met gasten in de studio, zoals met Gertjan van der Linden, die Olympisch 

goud behaalde als coach van het paralympisch rolstoelbasketbalteam. 

- Tijdens Dodenherdenking en de Kerst waren er aangepaste programma’s. 

- Op politiek gebied is maandelijks het politieke debat gevoerd in Politiek Café. 

- Op informatief terrein werd wekelijks in het programma Prettig Weekend ingegaan op de Ridderkerkse 

actualiteit. Via sfeerimpressies en interviews werden de luisteraars op de hoogte gehouden van de 

belangrijke lokale activiteiten, evenementen en actualiteiten, etc. 

 

Een aantal hoogtepunten waren verder in de tv-programmering: 
Sinds september 2007 worden er dagelijks tv-uitzendingen verzorgd in de vorm van Tekst-TV en uitgezonden via 

TV Ridderkerk. Regelmatig worden er sfeerreportages en filmverslagen gemaakt. In 2021 zijn diverse films op tv 

uitgezonden. In de Kerstperiode is een breed palet aan films uitgezonden uit het archief van Stichting Oud 

Ridderkerk en zijn ook films vertoond van Ridderkerkse film-makers van onder andere De Driemaster en 

Jongerenkoor One Voice. In de 3x2 week is dagelijks een filmpje gemaakt als dagverslag van de bekende 

jeugdwielertoer, die dus dit jaar wederom vanwege corona niet door kon gaan. Elk jaar stijgt het totaal aantal zelf 

gemaakte films en kijkers ten opzichte van het jaar ervoor.  

 
Nieuwe Media (website: www.rtvridderkerk.nl)  

De omroep heeft er sinds halverwege 2011 middels haar website www.rtvridderkerk.nl een zeer gewaardeerd en 

actueel nieuwskanaal bij gekregen. Op de website worden dagelijks alle actuele berichten uit Ridderkerk geplaatst, 

die door de bewoners van Ridderkerk nog eens nagelezen kunnen worden. Het aantal hits neemt per jaar nog steeds 

toe, zodat gesteld kan worden, dat dit duidelijk in een behoefte voorziet. Ook worden Twitter, Facebook, YouTube 

en Instagram gebruikte als media platforms. 

http://www.rtvridderkerk.nl/
http://www.rtvridderkerk.nl/


Overzicht aan activiteiten in 2022 

 

Algemene activiteiten RTV-Ridderkerk 
- Naast radio-uitzendingen blijft de dagelijkse actualiteit van Ridderkerk op de voet gevolgd worden via de 

nieuwe media (website en social media) en de Tekst-TV uitzendingen van TV Ridderkerk. Regelmatig 

worden daarop sfeerreportages en filmverslagen gemaakt van de actualiteiten in Ridderkerk.  

- In 2022 is RTV-Ridderkerk ook via alle digitale providers op tv/radio/mobiel te zien en te horen. Doorgifte 

hiervan wordt via de Media Hub 2.0 gerealiseerd. 

- Via de eigen app RTV-Ridderkerk kan ook zowel de radio/tv/website bereikt worden. In 2022 wordt de app 

uitgebreid met een podcast-functie. 

- Voorafgaande aan en rondom de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 worden verschillende 

activiteiten georganiseerd om de inwoners te informeren. 

- Er wordt doorgegaan met investeren in down- en upload faciliteiten, zodat radio-programma’s mogelijk als 

podcasts kunnen worden aangeboden en andere bestanden eenvoudiger kunnen worden verzonden. 

 

Radio Ridderkerk: 
- Op informatief terrein wordt wekelijks in het programma Prettig Weekend ingegaan op de Ridderkerkse 

actualiteit. Via sfeerimpressies en interviews werden de luisteraars op de hoogte gehouden van de 

belangrijke lokale activiteiten, evenementen en actualiteiten. 

- Op sportief terrein wordt wekelijks, zowel op de zaterdag als de zondag, in het programma Riddersportshow, 

bij diverse sportwedstrijden rechtstreeks verslag hiervan gedaan. Maar in de periode dat we nog last hebben 

van corona zal dit op een andere manier worden ingevuld. 

- 3x2 week: de verwachting is om in samenwerking met de Werkgroep 3x2 weer overdag dagelijks verslag 

gedaan van de bekende jeugdwielertoer. 

- Een feestelijk programma op Koningsdag, waarbij de aubade en huldigingen van de gedecoreerden tot het 

officiële programma zouden behoren is vanwege corona nog iets te vroeg, net als alle andere evenementen in 

de eerste helft van 2021. Pas daarna wordt verwacht dat e.e.a. weer mogelijk zal worden.  

- Tijdens verschillende andere gebeurtenissen wordt rechtstreeks verslag gedaan of een aangepast programma 

gebracht, zoals tijdens Dodenherdenking, Pasen, Kerstdagen, etc. 

- In verband met de landelijke verkiezingen wordt op 13 maart 2021 in samenwerking met Bibliotheek AanZet 

een politiek debat gehouden in de studio, welke ook integraal te bekijken is via het YouTube-kanaal. 

 

TV Ridderkerk: 
- Jaarlijks neemt het aantal films en kijkers via onder andere YouTube toe. 

- Er zijn inmiddels meerdere afleveringen gemaakt van zelfbedachte programma-formats, zoals ‘Hollandse 

10’, ‘Spotlight’, ‘Bluezy’s’, ‘De Kracht van Uw Liefde’ en ’Kunst in Ridderkerk’, waarmee zodoende in 

eigen beheer gemaakte producties worden opgenomen en uitgezonden. Deze kunnen ook op TV herhaald 

worden.  

- Daarnaast wordt gehoopt weer meer films te kunnen maken betreffende actuele onderwerpen, die zo snel 

mogelijk dienen te worden uitgezonden. 

- In 2022 wordt middels de samenwerking in de regio (streekomroep) ook meer programma’s verwacht om te 

kunnen uitzenden. Een voorbeeld hiervan is de 28-delige serie over de Alblasserwaard. 

- Op momenten dat er geen films worden uitgezonden, wordt de TV-krant vertoond met actuele berichtgeving. 

 

Nieuwe Media (website: www.rtvridderkerk.nl)  

- De omroep blijft haar website www.rtvridderkerk.nl ook in 2022 als een volwaardig nieuwskanaal zien en 

zal dit verder uitbouwen. Op de website worden dagelijks alle actuele berichten uit en over Ridderkerk 

geplaatst, die ook gepost worden op de diverse social media kanalen. 

- Alle uitzendingen, zowel rechtstreeks als achteraf van Radio Ridderkerk zijn via de nieuwe media 

rechtstreeks te beluisteren of achteraf via uitzending gemist. 

- Alle uitzendingen van RTV-Ridderkerk zijn via de nieuwe media (website en app) rechtstreeks te volgen. 

- Alle zelf gemaakte films van RTV-Ridderkerk kunnen via het eigen YouTube-kanaal achteraf worden 

teruggekeken. 
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