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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de voornemens van de gemeente Nieuw-Vennep om 
toestemming te verlenen om een UMTS zendmast te plaatsen op het kruispunt 
Prévinaireweg-Zichtweg. 
Hierbij hebben wij 2 punten van bezwaar, welke aansluiten bij eerdere bezwaarschriften 
vanuit de wijkraad Getsewoud, waarop besloten is een andere locatie te vinden voor de 
zendmast. 

De zendmast heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden van omwonenden. 
De gemeente moet instaan voor het welzijn en welbevinden van haar burgers. We vragen de 
gemeente rekening te houden met de welstandsnota Nieuw-Vennep. De welstandsnota is 
ook op de UMTS-zendmast van toepassing. De angst voor gezondheidseffecten heeft bij 
veel mensen een negatief effect op het welbevinden, zo ook bij ons. 
In de periode 2005 - 2012 is er grote maatschappelijke onrust ontstaan bij de bewoners van 
Getsewoud rondom de plaatsing van de zendmast. Veel bewoners hebben bezwaar 
gemaakt tegen de plaatsing. Het is daaruit duidelijk geworden dat een plaatsing van de 
zendmast het welbevinden van de omwonenden zal verstoren. 
In 2012 is mede op basis van deze argumentatie door een meerderheid van de 
gemeenteraad Haarlemmermeer, vanuit het voorzorgsprincipe, tegen de plaatsing van de 
UMTS-zendmast in Getsewoud gepleit. Nu wordt zonder verdere inspraak van omwonenden 
gekozen voor de locatie Prévinaireweg-Zichtweg. Het welbevinden van bewoners in Nieuw-
Vennep is voor alle wijken even belangrijk, dus ook voor de omwonenden van dit kruispunt. 
Het is onvoldoende bewezen dat het plaatsen van zendmasten geen gezondheidsrisico's 
met zich mee brengt op langere termijn. Wij voelen ons geschonden in ons welbevinden en 
zijn angstig voor gezondheidsrisico op langere termijn van onszelf en onze kinderen. 

De zendmast is een ontsierend element 
De zendmast van 40 meter hoog is een ontsierend element, welke niet midden in een 
woonwijk hoort te staan. De zichtweg wordt omringd door een mooie groenstrook met 
bomen. Een zendmast van 40 meter steekt boven de begroeiing uit en is storend in het beeld 
van de wijk. 
Een zendmast van 40 meter hoog heeft geen enkele architectonische waarde en kan op de 
betrokken locatie alleen maar ais ontsierend worden gekenmerkt. Alleen daarom al dient 
plaatsing te worden voorkomen. De mast is bovendien voorzien in een voor de wijk 



belangrijke groenstrook. Dit natuurlijke beeld mag niet worden verstoord. Een zendmast 
hoort niet midden in een woonwijk thuis, maar aan de rand van ons mooie dorp. 

Alternatieven 
Wij denken dat er voldoende alternatieven zijn om voldoende dekking te hebben voor 
mobiele data zonder een zendmast te plaatsen in onze woonwijk op het kruispunt 
Prévinaireweg-Zichtweg 
Niets is zo veranderend als Telecom en IT technologie. Waar vroeger SMS gebruikt werd om 
berichten uit te wisselen, gebruikt men nu What's App en Twitter. Waar vroeger veel gebeld 
werd, is nu Skype populair. Veel bewoners van Getsewoud zullen thuis Wifi gebruiken om 
met hun "mobiele device" data te verzenden, het is immers goedkoper dan het gebruik 
maken van het dure UMTS/G3 abbonnement. KPN, maar ook Ziggo zijn bezig met een 
dienst om Wifi open te zetten voor voorbijgangers. Zo kan er een dekkend Wifi netwerk zijn 
voor bewoners in Getsewoud en Linquenda. Het snelle glasvezel netwerk waar in Nieuw-
Vennep in wordt geïnvesteerd zal aan het succes van deze nieuwe dienst bijdragen. 
Indien toch gekozen wordt voor een zendmast, zou een alternatief kunnen zijn om deze 
naast de reeds bestaande zendmast van T-Mobile te plaatsen of aan de rand van Nieuw-
Vennep. Vanuit daar zou meer dan voldoende bereik zijn voor Getsewoud Zuid en 
Linquenda. 

Wij hopen dat u ons bezwaar serieus neemt en deze meeweegt in de besluitvorming rondom 
het niet plaatsen van de zendmast. Tevens verwachten wij dat er voor de omwonenden een 
inspraakavond wordt georganiseerd. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

naam /< . ( i tvyi-tuS 


