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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
de CDVP over de informatieavond antenne-installatie
Nieuw-Vennep

Geachte heer, mevrouw,
Op 27 augustus 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de CDVP over de
informatieavond antenne-installatie Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording
aan.
Vraag 1:
Bent u het met de CDVP eens dat het voor de inwoners van de Eugenie
Previnaireweg/Zichtweg wederom een onaangename verrassing moet zijn om via een
medebewoner te moeten vernemen dat er op korte termijn een informatieavond wordt
gehouden over de plaatsing van een antenne-installatie?
Antwoord: KPN heeft de wijkraden, de dorpsraad en mevrouw Kroon als woordvoerder van
het actiecomité de uitnodiging voor de informatieavond gestuurd. Aan hen is het verzoek
gedaan om de uitnodiging verder te verspreiden via hun kanalen.

Vraag 2:
Waarom is er niet voor gekozen om deze uitnodiging via de Informeer onder de aandacht
van alle betrokkenen te brengen?
Antwoord: de uitnodiging heeft in de InforMeer gestaan op 28 augustus 2013.

FSC

wwwfsc.org

ALG-013/11-11-10

Papier van
verantwoorde
herkomst

FSC C104336
8

Ons kenmerk
Volgvel

2013.0067357
2

Vraag 3:
Bent u het met de CDVP eens dat na alle eerdere commotie betreffende de locatie van deze
mast, het onverstandig is geweest om de communicatie m.b.t. informatieavond alleen aan de
provider over te laten?
Antwoord: de informatieavond wordt vanuit de provider georganiseerd, hierin heeft de
gemeente geen betrokkenheid. De verantwoordelijkheid voor de communicatie over de
informatieavond ligt dan ook bij de provider. Wel houden wij in de gaten of het proces goed
verloopt. In dit geval was dat niet zo, omdat de uitnodiging pas een week voor de beoogde
avond verstuurd was. Ook bleek het Antennebureau niet aanwezig te kunnen zijn. Daarom
hebben wij ook aangedrongen op annuleren van de informatieavond, wat ook is gebeurd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de bur(ö^meester,
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