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Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard
Tertoolen. Niets is zo fnuikend voor
het soort maatregelen dat de ge-
meente op 15 september in gaat voe-
ren, als kwakkelende handhaving.
Als symptoom van een falende aan-
pak noemt hij een woud van fietsen
dat rondom een paal is geparkeerd,
waarop het verbod buiten de rekken
te parkeren aangekondigd staat.
De toonaangevende wetenschapper
denkt dat de gemeente Hilversum er
een flinke kluif aan krijgt om cen-

trumbezoekers keurig in de rekken
te laten stallen. Juist omdat de fiets
in de ogen van de gebruikers handig
is om bijkans tot aan de toonbank
van winkels te rijden.
Er is wel een groep die volgens hem
benadeeld wordt door het toekom-
stige fietsparkeerbeleid: de minder
mobiele oudere. ,,Je fiets met tassen
voor een winkel stallen kan niet
meer.’’ 
Hij geeft als voorbeeld van hoe het
anders zou kunnen de gemeente
Amersfoort, die bij het invoeren van
eenzelfde soort fietsparkeerbeleid
golfkarretjes inzette, om minder
mobiele consumenten met hun in-
kopen door het stadscentrum te ver-
voeren.
➔ Regionaal 1: ’Fietsboetes 

gaan ouderen raken’

’Fietsers beboeten is
zaak van lange adem’ 
Valentijn Bartels

Hilversum ✱ Als de gemeente Hil-
versum wil dat fietsers hun vervoer-
middelen in het centrum netjes in
de fietsnietjes gaan zetten, zal zij
’consequent en met lange adem’
boetes moeten gaan uitdelen.
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Amsterdam ✱ Ronnie Flex en Bløf treden samen op tij-
dens de uitreiking van de 3FM Awards in AFAS Live. Gister-
avond kreeg Bløf samen met zangeres Geike de prijs voor
’beste nummer’, voor het lied ’Zoutelande’. Ronnie Flex
won de award voor ’beste album’. Andere prijswinnaars

waren onder meer Chef’Special (beste live act), Martin
Garrix (beste solo act) en Kensington (beste groep en beste
fans). Zangeres Naaz maakte volgens de jury de beste vi-
deo, voor haar nummer ’Words’. Zij werd ook uitgeroepen
tot grootste talent. FOTO ANP KIPPA/FERDY DAMMAN

3FM Awards Prijswinnaars samen op het podium

wordt nu al bijna een jaar gesteg-
geld. In november vorig jaar werd
duidelijk dat bij de publieke om-
roep de reclame-inkomsten dalen
en dat dit een blijvend probleem is.
Een gat van 62 miljoen euro gaapte. 
Mediaminister Slob (CU) eiste aan-
vankelijk dat de NPO zelf voor dit
probleem zou opdraaien. Commer-
ciële media hebben immers met
soortgelijke problemen te kampen,

De NPO kan dat geld krijgen, maar
dan moet er wel eerst een door-
wrocht verbeterplan op tafel ko-
men, zo luidt de voorwaarde.
Over geld voor de publieke omroep

maar houden zonder overheids-
steun de broek op. Hij oogstte alom
lof, hoewel ook kritiek – niet alleen
vanuit de omroep zelf.
Tegelijk ontstond er een campagne
op sociale media om (journalistieke)
programma’s die door bezuinigin-
gen dreigen te sneuvelen, te kunnen
behouden. Daarbij namen mensen
het op voor programma’s als ’Ande-
re tijden’ en ’Tegenlicht’. Kritiek is

er vooral op de reislust van publieke
omroepmedewerkers. 
In Den Haag werd eerst aan een in-
jectie gedacht van tweemaal vijftig
tot zestig miljoen euro. Dat is terug-
geschroefd naar eenmaal 40 miljoen
euro. Weerstand was er met name bij
de VVD, maar ook die partij heeft er
uiteindelijk groen licht voor gege-
ven. CDA, D66 en CU waren het die
op het extra NPO-potje hebben aan-

gedrongen, klinkt het. De plannen
worden, zoals het er nu naar uitziet,
officieel bekend op Prinsjesdag.
Vandaag wordt er in de Tweede Ka-
mer over de toekomst van media ge-
debatteerd. De makers van diverse
NPO-programma’s grijpen de gele-
genheid aan om de Kamerleden een
manifest aan te bieden waarin ze om
nog meer overheidsgeld vragen, na-
melijk 62 miljoen euro.

Coalitie akkoord over bijdrage van veertig miljoen euro

Toch extra geld voor omroep
Van onze verslaggever

Den Haag ✱ De coalitie is alsnog ak-
koord met extra geld voor de publie-
ke omroep. Bronnen melden dat er
veertig miljoen euro vrijkomt.
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