VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 292
Beslissing nr. : 2003/023
van
11 april 2003

BESLISSING
_____________

In zake : Toekenning gewijzigde zendvergunning aan Radio Melinda, eigendom van de v.z.w.
Radio Melinda uit Middelkerke (dossiernr. ERK 2002/0261)

____________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid artikel 38nonies, ingevoegd bij decreet van 14 december 2002 en artikel 116ter,
§1, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de toekenning van
zendvergunningen aan de erkende lokale radio's, inzonderheid artikel 2 en 9;
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, ingevoegd bij besluit van de
Vlaamse regering van 27 april 2001, inzonderheid artikel 18 en 24;

Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media vastgesteld op 12
oktober 2001, inzonderheid artikel 7;
Gelet op de aanvraag tot wijziging van de zendvergunning dd. 19 september 2002 van de v.z.w.
Radio Melinda, met maatschappelijke zetel Torhoutsesteenweg 4B te 8432 Middelkerke;
Gelet op het onderzoeksnota van de administratie Media van 12 februari 2003;
Gelet op het voornemen van beslissing dat aan de v.z.w. Radio Melinda bij aangetekend schrijven
van 11 maart 2003 werd meegedeeld;
Overwegende dat er geen bezwaren zijn tegen de toekenning van een gewijzigde zendvergunning
aan v.z.w. Radio Melinda;

BESLUIT

Artikel 1. Aan de particuliere radio met roepnaam Melinda, eigendom van de v.z.w. Radio
Melinda uit Middelkerke, wordt een gewijzigde zendvergunning als particuliere radio toegekend
met volgende technische kenmerken :
-

frequentie : 104.0 MHz.
adres zendinstallatie : Torhoutsesteenweg 4B te 8432 Middelkerke.
maximale waarde effectief uitgestraald vermogen zendinstallatie : 76 Watt.
toegekend zendschema : ma t/m do van 06u00 - 24u00 en vrij van 06u00 t/m zo 24u00
merk, type en uitgangsvermogen zendapparatuur : TRANSCOM EFM 50B - 24 Watt.
merk en type antenne : D'HONDT FMD004.
aantal dipolen antenne : 4 - richting van de dipolen t.o.v. het noorden : 260° - polarisatie
uitgezonden straling : vertikaal.
- hoogte antenne t.o.v. begane grond : 31 meter.
- type en lengte kabel om antenne te verbinden met zendapparatuur : AIRCOM PLUS - 50 meter.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 11 april 2003.
Brussel,

Dirk Peereman
Waarnemend Griffier

Henri Coremans
Voorzitter

