Vlaamse Gemeenschap
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 263

Beslissing nr. : 2002/076

BESLISSING
van

22 november 2002
In zake:

Wijziging van de erkenning en de zendvergunning van v.z.w. Vrije Radio Wellen
(Radio V.R.W.) uit Wellen (ERK2002/0258/2)

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995,
inzonderheid artikel 116ter, §1, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de
procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep, inzonderheid artikel 18;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media vastgesteld op 12
oktober 2001, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de nota van 17 september 2002 van de administratie Media aan het Vlaams Commissariaat
voor de Media;
Gelet op de brief van 2 september 2002 waarbij de v.z.w. Vrije Radio Wellen, eigenaar van lokale
radio V.R.W., met maatschappelijke zetel Dorpsstraat 25, te 3830 Wellen, en de v.z.w. Vrije
Zender Apollo, eigenaar van lokale radio R.A.W., met maatschappelijke zetel Langenakkerstraat
112, te 3830 Wellen, aan het Commissariaat melden nader te gaan samenwerken en vanaf 1 oktober
2002 te fusioneren onder de benaming radio V.R.W.
Gelet op de brieven van het Commissariaat aan de v.z.w. Vrije Radio Wellen van 25 september
2002 en 15 oktober 2002 waarbij gevraagd wordt het dossier te vervolledigen;
Gelet op de brieven van 28 september 2002 en 15 oktober 2002 van de v.z.w. Vrije Radio Wellen
houdende toelichting en vervollediging van het dossier;

Overwegende dat is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de gecoördineerde mediadecreten van
25 januari 1995 en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling
van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep,

BESLUIT

Artikel 1. De zendvergunning verleend aan de v.z.w. Vrije Radio Wellen, met maatschappelijke
zetel Dorpsstraat 25, te 3830 Wellen, wordt gewijzigd als volgt:
1. Frequentie: 104.3 MHz
2. Zendinstallatie:
- adres: Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen
- coördinaten: NB: 50° 50’ 30’’
OL: 05° 20’ 10’’
- maximale waarde effectief uitgestraald vermogen: 100 Watt
- toegekend zendschema: 7 dagen / 24 uur.
3.
-

Zendapparatuur:
merk en type: IMPALA FM 50
homologatienummer: RTT/FM/001
uitgangsvermogen: 35 Watt.

4.
-

Antenne:
merk en type: JAYBEAM 7050
aantal dipolen: 4
polarisatie uitgezonden straling: vertikaal
hoogte antenne t.o.v. begane grond: 34 meter.

5. Kabel gebruikt om de antenne te verbinden met de zendapparatuur:
- type: CELLFLEX 1/2"
- lengte: 50 meter.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op

22 november 2002.

Artikel 3. Dit besluit wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie medegedeeld.

Brussel, 22 november 2002

Dirk Peereman
Waarnemend griffier

Carlo Adams
Dienstdoend voorzitter

