Automatisch afspelen activeren
Als bezoeker van een raadsite verwacht je eigenlijk dat een livestream direct begint met
afspelen. Twee van de meest populaire webbrowsers, Mozilla Firefox en Google Chrome,
staan echter het automatisch afspelen van audio (en daarmee in dit geval ook video) helaas
niet meer toe. Dit doen zij om het ongewenst afspelen van bijvoorbeeld advertentievideo’s te
voorkomen, maar heeft als onbedoeld gevolg dat ook de livestream van raadsuitzendingen
niet automatisch begint, of wel beeld maar geen geluid heeft. In sommige gevallen is het
drukken op de play-knop of het verversen van de pagina afdoende, maar ook dit helpt lang
niet altijd. De oplossing indien er geen geluid is, is simpel. Indien de uitzending helemaal niet
begint zal er voor een definitieve oplossing het automatisch afspelen in de instellingen van de
browser moeten worden toegestaan. Dit kan per website worden ingesteld. Hieronder zullen
voor beide browsers kort de oplossing voor geen geluid, en de stappen voor het toestaan van
automatisch afspelen worden toegelicht.

Geen geluid, wel beeld
In veel gevallen begint de livestream wel met afspelen, maar is er geen geluid hoorbaar. Het
geluid dient handmatig te worden ingeschakeld middels de volumebalk rechts onderin.

Hier is het volumeniveau zichtbaar. Grijze balkjes betekenen dat het geluid uit staat. Door met
de muis in de volumebalk te klikken/slepen kun je het volume aanpassen; de balkjes worden
blauw om het niveau van het volume aan te geven.

Automatisch afspelen - Mozilla Firefox

Links bovenin het scherm, in de adresbalk, wordt een icoontje weergegeven dat aangeeft dat
automatisch afspelen geblokkeerd wordt.

Wanneer je op dit icoontje drukt kun je onder het kopje ‘Toestemmingen’ Automatisch geluid
afspelen toestaan. Ververs vervolgens de pagina (F5); de livestream zou nu moeten beginnen
met afspelen.

Automatisch afspelen - Google Chrome
In Chrome wordt helaas niet duidelijk weergegeven dat het automatisch afspelen wordt
geblokkeerd. De werkwijze is echter redelijk vergelijkbaar met die voor Firefox. Allereerst
klik je op het icoontje links bovenin het venster, in de adresbalk. Je ziet dan onderstaand

venster.

Vervolgens klik je op de knop ‘Site-instellingen.’

In het daaropvolgend scherm zoek je het kopje ‘Geluid’ op en pas je de instelling aan naar
Toestaan. Sluit vervolgens het venster. Je komt nu terug op de pagina van de raadsite. Als het
goed is, wordt daar onderstaande melding weergegeven:

Laad de pagina opnieuw; de livestream zou nu moeten beginnen met afspelen.

