
Bijlage 5: het programma-aanbod van de lokale televisie en radio, UStad en 
BingoFM. 

UStad , de tv-zender van de stad Utrecht 
Het mediagebruik verandert fors. Vooral jongeren tot en met 34 jaar kijken steeds minder 
traditionele televisie. 50-plussers kijken juist steeds meer. De daling bij de jongste 
leeftijdsgroepen is groot in 2015 en 2017 en zal ongetwijfeld doorzetten. 

Tv-kijken is generatiegebonden. Dat verklaart waarom de daling laat inzet en ook niet abrupt 
verloopt. Het is niet zo dat grote groepen Nederlanders van de ene dag op de andere hun 
mediagebruik fundamenteel veranderen. De mensen die met televisie zijn opgegroeid, 
blijven trouw aan dat medium. Maar die groep gaat ook andere media gebruiken, en een dag 
heeft maar 24 uur. Dat veroorzaakt kleine verschuivingen. De grote verschuivingen worden 
veroorzaakt door jongeren die een fundamenteel ander mediagebruik hebben. RTV Utrecht 
houdt daar rekening mee.  
 
UStad Nieuws 
Een dagelijks journaal, UStad Nieuws van 10 minuten brengt de inwoner op de hoogte van 
de belangrijkste gebeurtenissen in de stad Utrecht. De politiek, het culturele veld, verkeer en 
transport, wonen, werken, veiligheid, onderwijs, vrije tijd, natuur en zorg; alles komt aan 
bod. Elke uitzending wordt afgesloten met agendatips. De redactie bestaat uit professionele 
journalisten met de Dom in hun hart.  
 
U in de Wijk 
Wijktelevisie is en blijft een essentieel onderdeel van de programmering van UStad. Elke 
week vier programma's met reportages van wijkbewoners uit Kanaleneiland, Overvecht, 
Leidsche Rijn, Ondiep of Zuilen. Bewoners bepalen de onderwerpen, maken de interviews en 
verzorgen de presentatie. Zij worden bij de uitwerking ondersteund door professionele 
programmamakers. U in de Wijk wordt vaak bekeken door autochtone Utrechters uit 
volkswijken. De programma's blijken tevens een natuurlijke toegang tot informatie te zijn 
voor allochtone Utrechters. U in de Wijk is mede opgezet door RTV Utrecht en nog steeds 
verzorgt de omroep regelmatig workshops voor de wijkredacties. RTV Utrecht en U in de 
Wijk werken ook samen bij de ontwikkeling van documentaires die van belang zijn voor een 
wijk, maar ook voor de regio. Denk aan documentaires over Werkspoor en de Demka. 
 
Burgerjournalistiek blijft belangrijk voor UStad. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen 
van een kader waarin ook bewoners van andere wijken hun verhaal kunnen doen, 
bijvoorbeeld door middel van vlogs waarbij kijkers meegenomen worden in de wereld van 
een mede-stadsbewoner.  
 
Programma's in samenwerking met onderwijsinstellingen 
UStad steekt veel tijd in samenwerking met Utrechtse onderwijsinstellingen, zoals de 
Hogeschool Utrecht (Faculteit Journalistiek), Universiteit Utrecht, HKU en ROC Midden-
Nederland (Creative College). Studenten maken Utrechtse content en RTV Utrecht monitort 
de programma's actief zodat ze voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. Vaak helpen we 



mee met de ontwikkeling van de programma's  en organiseren we workshops.  Veel 
studenten zien we terug als stagiair bij de nieuwsafdeling. Deze manier om samen te werken 
passen we ook toe op particuliere initiatieven. Een goed voorbeeld daarvan is Koken met 
Mo, waarin Yassine Beqqali praat en kookt met interessante gasten, vooral uit de wereld van 
vloggers en YouTubers.   
 
Dat UStad veel tijd steekt in samenwerking met Utrechtse instellingen, zie je terug in de 
programmering:  

- CampusTalk: Twee-wekelijks eigenzinnig Utrechts actualiteitenprogramma van de 
School voor Journalistiek. 

- NOON: Swingend jeugdprogramma, ook van de Faculteit Journalistiek van de 
Hogeschool Utrecht. 

- In the Field: Jongerenprogramma van ROC Midden-Nederland Creative College. 
- Verder zendt UStad regelmatig korte films en documentaires uit van studenten van 

de HKU en de Universiteit Utrecht.  
 
Programma's door samenwerking met maatschappelijke en politieke instellingen 
In de stad worden regelmatig debatten georganiseerd. De kracht van uitzending op UStad is 
dat de hele stad over deze onderwerpen mee kan denken. UStad heeft afgelopen periode 
samenvattingen uitgezonden van het Stadspodium Utrecht. Hierbij discussiëren Utrechters 
in Overvecht met elkaar over onderwerpen die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling 
van de stad. Het Science Café, een praatprogramma in samenwerking met Universiteit 
Utrecht/Studium Generale vanuit TivoliVredenburg, belicht onderwerpen vanuit 
verschillende wetenschappelijke hoeken. Een programmaserie die UStad graag prolongeert. 
UStad wil in de toekomst nog meer debatten en inspirerende sprekers uitzenden. In het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is TivoliVredenburg bezig met het 
opzetten van debatten en inspirerende voordrachten over de toekomst van Utrecht. UStad is 
actief betrokken bij dit initiatief.     
  
Programma's door samenwerking met culturele instellingen 
Er gebeurt veel in de stad op het gebied van film, muziek, theater en musea. Veel komt terug 
in nieuwsberichten en in onze agendarubrieken. Ook is er aandacht voor cultuur in de vorm 
van talkshows (bijvoorbeeld Talk of the Town in samenwerking met Utrecht 
Marketing/Culturele Zondagen) , concerten (bijvoorbeeld van de Nieuwe Philharmonie 
Utrecht en de Utrechtse Studenten BigBand) en documentaires (bijvoorbeeld in 
samenwerking met het Centraal Museum Utrecht of het Spoorwegmuseum). Ook legt UStad 
elk najaar twee weken lang de rode loper uit voor het Nederlands Filmfestival. Dan zendt 
UStad elke avond bijzondere Utrechtse films uit. 
 
Documentaires 
UStad zendt met regelmaat documentaires uit over de stad Utrecht: van historie tot 
architectuur en van portretten van bekende Utrechters (bijvoorbeeld Anton Geesink) tot 
natuur in de stad. Soms afkomstig van externe makers, soms van samenwerkingspartners 
(bijvoorbeeld CampusDocs, hoogwaardige documentaires van studenten van de School voor 
Journalistiek), en ook van eigen makelij.  
 



Evenementen 

Utrecht is een stad vol evenementen en vieringen voor jong en oud. UStad is erbij! Een 
greep uit de events van de afgelopen tijd:  

• Feestelijke live huldiging van de EK Oranjevrouwen (samen met de NOS).  

• Live huldiging Dafne Schippers in Stadion Galgenwaard  

• Live uitzending van dodenherdenking op het Domplein 

• Live NK Polsstokhoogspringen vanaf Vredenburg 

• Multi-mediaproject rondom de intocht van Sinterklaas aan de Weerdsluis 

• Plaatsing van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal 
 
Tijdens bijzonder grote evenementen heeft RTV Utrecht laten zien dat al zijn outlets de stad 
meenemen en mee laten genieten, bijvoorbeeld bij de Grand Départ van de Tour de France 
in 2015. De ploegenpresentatie vanaf Park Lepelenburg werd live uitgezonden en op de dag 
van de Grand Départ waren er overal in de stad verslaggevers voor een live verslag van dit 
mega-evenement. De uitzendingen van RTV Utrecht werden die dagen hoger gewaardeerd 
dan die van NOS… Als de Vuelta in 2019 onze stad bezoekt liggen de draaiboeken voor 
speciale uitzendingen klaar! 

App 
UStad lanceert 8 januari 2018 een eigen app, om ook online de lokale herkenbaarheid te 
vergroten. 

Bingo FM, lokale radio voor de stad Utrecht 
Evenals in voorgaande jaren heeft Bingo FM ook in 2017 de zender opengesteld voor 
content die door of in samenwerking met partijen uit de stad wordt gegenereerd, zoals het 
programma Utrecht Sociaal. Een greep uit de onderwerpen die hierin behandeld zijn: 

• Sociale verzekeringsbank 

• U-pas (kind-budget) 

• Volksgezondheid Utrecht 

• Gezond gewicht 

• Bijzondere bijstand 

• Kinderombudsman en kindertelefoon 

• Jeugdgezondheidsdienst 

• Stichting Leergeld 

• Voedselbank 

• Zelfstandig wonen markt 
 
Op deze manier wordt steeds fijnmaziger informatie verspreid die voor de doelgroep 
relevant is. De programma's op de middag en het begin van de avond worden gemaakt in 
samenwerking met NPO Sterren nl. Een opvallend onderdeel van deze samenwerking is 
SterrenBingo. Dit programma biedt een podium aan Utrechtse artiesten die het 
Nederlandstalige lied vertolken. Die artiesten zijn dus ook op het landelijke Sterren.nl te 
beluisteren. In 2016 is een nieuw programma gestart: ‘Stadhuisplein’, gepresenteerd door 
politiek verslaggever Marc van Rossum. Hij praat met wethouders en raadsleden over 
onderwerpen die spelen in de stad. Deze programma’s zullen worden geïntensiveerd 



beschikbaar komen als podcast. Een diepgravend gesprek over politiek leent zich bij uitstek 
voor terugluisteren “on demand”. Binnen diverse programma’s zijn er vaste onderdelen 
waarin organisaties uit de stad in de uitzending te horen zijn zoals bijvoorbeeld de 
Vrijwilligerscentrale, het Dierenasiel Utrecht, U Onbeperkt, de ouderenbond, FC Utrecht en 
binnenkort Straatnieuws. Ook is er structureel aandacht voor evenementen in de stad.  
 
Ook het Utrechts Fonds Achterstandswijken moet worden genoemd, waarmee de huisartsen 
samen met Bingo FM relevante medische voorlichting geven in de vorm van radio-interviews 
die bovendien als podcast op diverse websites worden geplaatst. 
http://www.utrechtsfondsachterstandswijken.nl/mondelinge-patientvoorlichting-ufa-op-
bingo-fm/ 
 
Luisteraars van Bingo FM worden ook regelmatig verrast met speciale uitzendingen. Een 
goed voorbeeld zijn de Bingo FM Fanclubdagen, waarbij luisteraars in contact kunnen komen 
met hun favoriete presentatoren en kunnen luisteren én kijken naar Utrechtse artiesten. In 
oktober 2017 is groots het 12,5 jubileum van de zender gevierd. Bij Bingo FM werken veel 
presentatoren als vrijwilliger, vanwege het beperkte budget. Dat is bij lokale radiozenders 
vaak het geval, met name ’s avonds en in het weekend. Het gaat dan om jonge, startende 
radiomakers die gebruik mogen maken van de kweekvijver die Bingo FM ook is. Want 
vergeet niet: mensen als Claudia de Breij, Fred Siebelink en Gerard Ekdom zijn hun 
omroepcarrière bij de Utrechtse lokale radio begonnen. Een klein aantal presentatoren heeft 
een betaald dienstverband om een stabiele professionele basis te garanderen.  
 

App 
Bingo FM heeft in 2017 een eigen app gekregen, om online de herkenbaarheid van de 
zender te vergroten. Daar wordt nieuws uit de stad Utrecht aangeboden, ook in gesproken 
vorm: bestemd voor de Bingo FM-luisteraars die het nieuws liever horen in plaats van lezen. 
Daarnaast bevat de app verhalen over het Nederlandse repertoire en - artiesten. 
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