
Regio Brabant Noord Oost is klaar voor de toekomst met DAB+
Sinds zaterdag avond 4 Juli is de multiplex voor de gemeentes Oss, Bernheze, Meierijstad,Landerd, Uden, Gemert / Bakel in de ether te ontvangen op kanaal 6a. hiervoor moet eenluisteraar wel eerst een scan op de DAB+radio uitvoeren om de zender te kunnen ontvangen.
Er wordt uitgezonden vanuit de 42 meter hoge zendmast die gebruikt wordt in Schaijk voor L-Fm 105. Met deze krachtige zender op DAB+ zullen in de toekomst tot 12 omroepen hunprogramma’s in de ether kunnen uitzenden.
DAB+ is de opvolger van FM en zal in de toekomst FM in zijn geheel gaan vervangen, hiervoorvoert het ministerie een actief beleid tot digitalisering van de radio.
Sinds 1 april 2020 zijn hiervoor in Nederland 22 lokale multiplexen vrijgegeven, in september2022 komen er voor alle gemeentes in Nederland multiplexen vrij zodat ook voor lokaleomroepen de weg vrij is om te kunnen digitaliseren.
Met de komst van lokale digitale radio op laag 6, is ook de weg vrij gemaakt voor Commerciëlelokale partijen om digitale radio te kunnen maken, daarmee komt er einde aan het alleen rechtvan publieke lokale omroepen om te kunnen uitzenden, hiervoor moet zo een omroep wel in hetbezit zijn van een toestemming van het Commissariaat voor de Media en tevens hetAgentschap Telecom.
RATO Omroep Stichting is zo een commerciële omroep die al jaren bezig is om op lokale basisradioprogramma’s te kunnen gaan maken, dit voor de Regio waar de lokale multiplex teontvangen is. RATO o.s. zend het programma Memories 1251 uit, het station wat sinds 2016uitzond op AM 1251 en begin maart dit jaar haar uitzendingen staakte vanwege de overstapnaar DAB+
Memories 1251 zend uit vanuit Geffen, 24 uur per dag met de beste Oldies enNederlandstalige muziek uit, en zal in toekomst in het weekend ook live programma’s gaanuitzenden, de rest van de week worden er non-stop muziek programma’s uitzonden.
Op dit moment wordt er nog volop getest en worden er hier en daar nog zaken bij geregeld,zodat het signaal zo optimaal zal worden, daarvoor word het signaal komende week nog weleen paar keer onderbroken. De onderbrekingen zijn onder meer om het zendervermogen nogverder te kunnen verhogen tot het maximale toegestane vermogen volgens de vergunning.
Als service zend RATO o.s. op haar extra verworven capaciteit voorlopig ook het Signaal vanAFN the Eagel uit. AFN verzorgt voor de Amerikaanse militairen welke gelegerd zijn opvliegtuigbasis Volkel, haar informatieve programma’s. RATO o.s. vindt gezien de Corona crisisuitbraak dit een belangrijke service. Een mogelijkheid die juist een lokale DAB+ multiplex bied indit grotere uitzend gebied. AFN zend uit op 107.9 FM vanuit Zeeland maar kan niet hiermee niethetzelfde grote gebied bereiken.
Om het DAB+ signaal te kunnen ontvangen heeft u wel een speciale DAB+ ontvanger nodigwelke het digitale signaal wat wordt uitgezonden te kunnen weergeven. vanaf ongeveer 40 eurozijn er al ontvangers te koop op internet of in de speciaal schop in uw gemeente. De kwaliteitvan de radio is wel van belang hoever de zender ontvangen kan worden.




