Juryrapport
Gemeente(n): Nijmegen
Omroep: Stichting Waalstad Media
Inzendcategorie:
Programmanaam: Stem van de Stad
Programmabeschrijving:
Stem van de Stad is een wekelijks programma, zondagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur. Met veel politieke
(en andere gasten) en debat. Eens per maand wordt het programma gemaakt in een café in het centrum
van Nijmegen, waarbij dan ook publiek welkom is. Het programma probeert de politiek dichter bij de
mensen van Nijmegen te brengen door met lokale politici in gesprek te gaan, burgerinitiatieven te
behandelen en de dialoog tussen politici en burgers te verbeteren. Dit werkt twee kanten op: politici zijn blij
met de input van de Nijmegenaren, de Nijmegenaren kunnen in een informele sfeer hun verhaal of
frustraties kwijt bij de politici. Iedere uitzending is er daarom minstens één Nijmeegse politicus van de
gemeenteraad te gast. Dit is een uur uit de uitzending van zondag 22 februari, over de naderende
verkiezingen voor Provinciale Staten. Helaas gebieden de regels van de Lokale Omroep Awards dat er
maar één aaneengesloten uur ingezonden kan worden. Het programma duurde twee uur. Te gast: de
belangrijkste politici uit Provinciale Staten. Zij gingen met elkaar in debat, waarbij ook de link werd gelegd
tussen de provinciale politiek, lopende kwesties en de belangen van Nijmegen.

Jurybeoordeling:
Inhoud
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Vorm
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Techniek
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Muziekgebruik
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Voorbereiding
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Heel goed initiatief om de politiek letterlijk en figuurlijk dichterbij de mensen/het luisterpubliek te brengen. In
deze uitzending zijn inderdaad belangrijke politici uit de staten te gast. Ook de onderwerpen die besproken
worden zijn belangrijk en concreet genoeg om ook een niet politiek ingevoerde luisteraar te boeien. De
politicus van CU geeft overigens goed aan dat de vonken niet van dit debat afvliegen omdat er veel
overeenstemming is. De interviewer doet goed z'n best om van het gesprek een debat te maken en slaagt
daar redelijk in. Het is dus een programma dat de politiek dichter bij de luisteraar brengt, maar het blijft door
de keuze voor het (traditionele) debat wel 100% politiek. Je moet als luisteraar naar een politiek
uur/politieke uren willen luisteren. Iemand die alleen naar een informatief programma met ook politieke
informatie wil luisteren haakt af. Het hoeft niet direct spijkers met koppen te zijn (of het vroegere In de Rode
Haan) maar iets meer afwisseling, iets meer levendigheid, iets meer lucht (rubriekje, cabaret, voxpopjes,
korte repo) zou het programma nog beter maken. Het is nu een beetje taaie kost.
Verbeter Punten
Dit uur begint met een stationcall en muziek. Waarom niet even een jingle van het programma gedraaid
voor de muziek of even de presentator iets laten zeggen, al is het maar de luisteraar (opnieuw) welkom
heten. Algemeen: heel goed om (zware) politieke onderwerpen dichter bij bij de luisteraar te brengen. Zorg
dan wel voor scherpe invalshoeken en originele manier om onderwerpen te brengen. Debatten zijn redelijk
standaard. Ook een openingsvraag als bij 5'00" (wat is het standpunt van de SP) is te breed. Open meer
verrassend en pas er heel erg voor op dat je van het programma geen podium voor politici maakt. Het
rondje rond 7'00" is net iets teveel de zeepkist.

