Vlaamse Gemeenschap
Rolnummer : 278
Beslissing : 2003/009
van
25 maart 2003
HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

Inzake : VZW Radio Uilenspiegel - gewijzigde roepnaam (ERK2002/0221).

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid op het artikel 38decies, tweede lid;
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 op artikel
16;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 12 oktober 2001;
Gezien de brief van 9 september 2002 van de v.z.w. Radio Uilenspiegel, eigenaar van de
lokale radio met roepnaam “Uilenspiegel”, met maatschappelijke zetel van Bladelstraat 19 te
3020 Herent, waaruit blijkt dat de roepnaam zal worden gewijzigd in “Stadsradio Leuven”;
Gezien de melding van het Commissariaat van 16 december 2002 aan de v.z.w. Radio
Uilenspiegel dat een eenvoudige kennisgeving hiervoor niet volstaat en dat hiervoor alsnog
een aanvraag tot wijziging van de roepnaam kan worden ingediend;
Gezien de brief van 6 januari 2003 van de v.z.w. Radio Uilenspiegel, waarin gevraagd wordt
om de roepnaam “Uilenspiegel” te wijzigen in “Stadsradio Leuven”;
Gezien de nota van de administratie Media aan het Commissariaat van 18 september 2002;
Overwegende dat er met betrekking tot de toepassing van de decreetgeving waarover het
Commissariaat toezicht uitoefent, geen bezwaren zijn;

BESLUIT :

Artikel 1. De roepnaam “Uilenspiegel” van de radio, eigendom van de v.z.w. Radio
Uilenspiegel uit Herent, wordt vervangen door “Stadsradio Leuven”.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 25 maart 2003.

Art. 3.
Dit besluit wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie en aan de
betrokken radio betekend.
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