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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Blauw Geruite Kiel gaat over naar De Bode
Geachte raadsleden,
Op donderdag 20 mei 2021 ontvingen wij het bericht van DPG Media dat de huis-aanhuiskrant De Faam, waarin de Blauw Geruite Kiel (BGK) verschijnt, per 1 juli 2021 wordt
overgenomen door Trainews Media uit Yerseke. Ons contract dat nog tot 31 december 2021
loopt bij De Faam gaat over naar Trainews Media. Uit het gesprek bleek echter dat Trainews
Media niet voldoet aan de leveringsvoorwaarden zoals gesteld in de aanbesteding. De huisaan-huiskrant van Trainews komt namelijk per 1 juli 2021 om de twee weken uit in plaats
van elke week. Ook verschijnt de pagina alleen nog maar in Vlissingen en is het formaat van
de pagina kleiner dan we gewend zijn.
Dit was voor ons aanleiding om te onderzoeken of er nog meer mogelijkheden zijn om de
BGK te publiceren dan bij Trainews Media. Aangezien er niet veel alternatieven zijn, zijn
onze opties: of zelf een uitgave realiseren, of stoppen met de BGK en ons richten op digitale
uitgifte of overgaan naar De Bode. Het zelf uitbrengen is gezien de financiële status van de
gemeente niet wenselijk. Uit onderzoek naar de BGK in 2018 bleek dat 84% van de
respondenten nog steeds graag de BGK krijgt voor het gemeentelijk nieuws. Als we nu
abrupt stoppen met de BGK kunnen we een deel van onze doelgroep/bewoners mislopen bij
het verschaffen van gemeentelijk nieuws. Daarom hebben we gekozen voor een alternatief
voor Trainews Media en gaan we een contract aan met De Bode. Van De Faam hebben we
een verzoek tot beëindiging van het contract gekregen.
De Bode verschijnt, net als De Faam deed, elke week (met uitzondering van week 32).
Daarnaast hebben we een offerte gekregen van De Bode tegen nagenoeg dezelfde prijs als
De Faam nu hanteert. Aangezien week 32 vervalt zijn er voor dit jaar geen extra kosten
voorzien voor de verschijning van de BGK. De bijdrage van de raadsleden in de BGK wijzigt
bij het overgaan niet, behalve dat er een week doorgeschoven moet worden aangezien er in
week 32 geen publicatie is.
De eerste uitgave in De Bode is op woensdag 7 juli 2021. Het contract met De Bode loopt tot
en met 31 december 2021. Dit geeft ons de tijd om tevens te onderzoeken hoe we straks
verder willen met de BGK.
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De gemeente Middelburg heeft van DGP Media hetzelfde bericht gekregen en heeft ook
besloten over te gaan naar De Bode. Woensdag 30 juni 2021 is de laatste dag dat de BGK
in de Faam verschijnt.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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