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Omroep Zeeland lanceert platform ‘Trots op Zeeland’
Het besluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen doet in Zeeland veel stof opwaaien.
Voor veel Zeeuwen gaat dit niet alleen over de marinierskazerne maar over hoe dit kabinet naar Zeeland
kijkt. Bij Omroep Zeeland stromen nog altijd de reacties binnen. Hoofdredacteur Edwin de Kort:
“Ongeloof, teleurstelling en ook boosheid. Dat is hoe veel Zeeuwen zich voelen. En tegelijkertijd gaan ze
voor Zeeland staan. Dat gevoel, dat geluid, die trotsheid willen we juist nu alle ruimte geven op een
nieuwe facebookpagina ‘Trots op Zeeland’. Het platform voor Zeeland om te laten zien wat Zeeland
groot maakt”.
Boerin Bertie, Han Polman, Isabel Provoost, golfsurfer Pascal van der Mast, Nazario de Fretes van
fashionlabel Seaside; allemaal zijn ze trots op Zeeland. Op de Facebookpagina komen filmpjes van bekende
bekende en minder bekende Zeeuwen over hun Zeeuwse trots. Maar ook persoonlijke verhalen van
Zeeuwen die buiten de provincie werken, maar er niet aan moeten denken om Zeeland te verlaten. En
natuurlijk opmerkelijk nieuws over alles wat met de Zeeuwse identiteit te maken heeft op het gebied van
natuur, cultuur, sport en evenementen. Het komt allebei voorbij op de tijdlijn.
Het gevoel van hier
Hoofdredacteur Edwin de Kort: “De Zeeuwen zijn hartstikke trots op hun provincie en Omroep Zeeland
creëert met dit platform een plek waar de Zeeuwen hun trots kunnen delen. We kijken daarbij niet alleen
naar de journalistieke content maar ook naar andere content die aansluit bij de Zeeuwse identiteit, ‘het
gevoel van hier’. Omroep Zeeland wil weten wat er speelt en waar we trots op zijn. Aanleiding om dit
platform te creëren is de natuurlijk het nieuws dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. Maar
deze kwestie gaat niet alleen over de marinierskazerne. Het is pijnlijk om te zien hoe ze in Den Haag naar
Zeeland kijken en hoe ze met ons omgaan. Het idee is om de resultaten over een jaar aan te bieden aan
Mark Rutte om zo te laten zien dat Zeeland er echt wel toe doet.”
Publiek met een passie
‘Trots op Zeeland’ is één van de vier themapagina’s waarvan Omroep Zeeland de initiatiefnemer is. Want
naast deze pagina zijn ook de pagina’s ‘Lopen in Zeeland, ‘Fietsen in Zeeland’ en ‘Uit in Zeeland’ in beheer
van Omroep Zeeland. “Met deze pagina’s willen we richten op een bepaald publiek met een sterk gedeelde
passie en hier een duurzame relatie mee aangaan. De pagina ‘Fietsen in Zeeland’ heeft bijvoorbeeld al
meer dan 9.000 volgers. De themapagina’s vormen naast de reguliere ‘nieuws’-pagina waardevolle
platforms waarop nieuws, nieuwtjes, wetenswaardigheden, acties en ervaringen op het gebied van lopen,
fietsen en cultuur kunnen worden gedeeld”, aldus Edwin de Kort.
Deel de Zeeuwse trots
Het bezoek van Rutte aan Vlissingen op 5 maart is voor Omroep Zeeland de directe aanleiding om de
Facebookpagina ‘Trots op Zeeland’ te lanceren. Zelf nieuws? Deel het via ‘Trots op Zeeland’. Je vindt de
Facebookpagina hier.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin de Kort, hoofdredacteur Omroep Zeeland, 0118499902.

