Hoofddoelstelling van Radio573.
Het maken van internet radio,- en tv programma’s in de gemeente Lochem
gericht op de wensen van de in de gemeente levende maatschappelijke,
culturele, sociale, politieke en sportieve stromingen waardoor een sterk woon,
leef en werkklimaat in de hele regio gestimuleerd wordt.
Het ter beschikking stellen van uitzendtijd en studio met technische
ondersteuning zodat organisaties eigen programma’s kunnen maken.
Radio573 wil een omroep zijn waarbinnen een levendige en onafhankelijke
communicatie plaatsvindt tussen inwoners, verenigingen, instellingen,
lokale overheid, bedrijven etc. over een breed scala aan onderwerpen.
Het gaat om lokale onderwerpen die voor de inwoners interessant en
informatief zijn en die kunnen leiden tot opinievorming en tot
bewustmaking.
Versterken van de lokale democratie (politieke functie).
Informeren, opiniëren, een platform bieden voor discussie en
expressie, de politiek een gezicht geven, ontwikkelingen kritisch
volgen en burgers activeren tot deelname aan het politieke debat.

Lokale informatievoorziening en opinievorming.
Het leggen van noodzakelijk dwarsverbanden. Organisatoren of de
deelnemers aan het woord laten om het geheel te verduidelijken en
verlevendigen. Behalve het weergeven en verzamelen van nieuws
en informatie kan Radio573 het geheel ook becommentariëren en
vooral duidelijk maken wat het besprokene betekent voor de
inwoners van de gemeente.
Bevorderen van communicatie en sociale cohesie (communicatiefunctie)
Radio573 is laagdrempelig en ‘letterlijk’ toegankelijk voor de
inwoners van de gemeente. Via Radio573 kunnen zij met elkaar communiceren
en tot een uitwisseling van ideeën en meningen komen. Radio573 kan aldus een
bijdrage leveren aan wederzijds begrip tussen individuen en groepen in de lokale
gemeenschap – en daarmee de sociale cohesie binnen de gemeenschap
versterken: ‘community building’.
Medium voor bewustmaking en activering/samenlevingsopbouw
Door de actieve inbreng van burgers bij de totstandkoming van
programma’s over allerlei lokale issues activeert Radio573
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.
Ten aanzien van cultuur richt de taak zich op het informeren over de
lokale cultuur, het bieden van een podium voor de lokale beeldende kunst
(theater, muziek, literatuur, geschiedenis enz.)
De educatieve functie is tweeledig.
1. Ten eerste kunnen organisaties en instellingen zelf eigen
programma’s maken;
2. Het toegang bieden tot lokale educatieve activiteiten,
heruitzending van beschikbare programma’s in
samenwerking met lokale instanties enz.

Kweekvijver voor omroeptalent.
Rol in de gemeentelijke informatie- en communicatiemix.

