
 

 

   

 

Voorlichtingsafspraken 
 

 

 

Wordt er bij u in de gemeente een antenne geplaatst en heeft u hier vragen over? Het 
Antennebureau verzorgt op verzoek voorlichtingen en presentaties over antenne-installaties en 
het Nationaal Antennebeleid. Hierbij wordt ingegaan op de aspecten techniek, wet- en 
regelgeving en gezondheid. De voorlichtingen kunnen aangepast worden aan verschillende 
doelgroepen, van burgers en bewoners tot gebouweigenaren en overheidsinstellingen. 
 
Het doel van het Antennebureau is door feitelijke informatieverstrekking bij te dragen aan een 
goede beeldvorming over antennes. 

 

Om zorg te dragen voor een optimale (voorbereiding van de) 

voorlichting heeft het Antennebureau enkele afspraken op papier  

gezet. Deze afspraken zullen door het Antennebureau bij een 

aanvraag om voorlichting naar de aanvrager worden gestuurd, zodat 

deze hiervan op de hoogte is. 

 

Afspraken: 

 

• Een aanvraag voor een voorlichting wordt telefonisch of 

per e-mail ingediend bij het Antennebureau. 

• Het vaststellen van de datum en het tijdstip van de 

voorlichting gebeurt in gezamenlijk overleg. 

• De aanvrager zorgt voor de reservering van een geschikte 

locatie. 

• De aanvrager zorgt dat belanghebbenden worden 

uitgenodigd voor de voorlichting . 

• Het Antennebureau is niet de organisator van de 

betreffende bijeenkomst, maar treedt op als objectieve 

deskundige, die op uitnodiging een voorlichting geeft. 

Het voorzitterschap wordt door de aanvrager geregeld. 

• Er dient een vertegenwoordiger van de aanvrager 

aanwezig te zijn. Deze vertegenwoordiger is op de hoogte 

van lopende zaken met betrekking tot het verzoek tot 

voorlichting. 

• Indien de aanvraag om voorlichting voortkomt uit een 

verzoek tot plaatsing van een specifieke antenne-

installatie, zorgt de eigenaar van de antenne-installatie 

voor het geven van de benodigde informatie over die 

antenne. Dit betreft informatie over het nut en de  

 

noodzaak van de beoogde antenne-installatie, het 

zoekgebied waarbinnen een locatie voor de installatie is 

gezocht, de beschikbare alternatieven binnen het 

zoekgebied en uitleg over de uiteindelijke keuze voor de 

aangevraagde locatie. 

• Het Antennebureau gaat tijdens een voorlichting in op de 

algemene aspecten van antennes en antenne-installaties, 

gericht op techniek, wet- en regelgeving en gezondheid. 

• De aanvrager zorgt voor de aanwezigheid van een beamer 

en scherm en (in overleg) geluidsversterking. 

• Uiterlijk 5 werkdagen voor de afgesproken datum dient de 

bevestiging voor de voorlichting per e-mail verstuurd te 

worden naar info@antennebureau.nl. Hierin staan de 

datum, plaats en tijdstip van de voorlichting en de naam, 

het telefoonnummer en e-mailadres van de 

vertegenwoordiger van de aanvrager. In deze mail staat 

tevens nadere (relevante) informatie over de aanleiding 

van de voorlichting (zie aanmeldformulier op 

antennebureau.nl). 

• De voorlichting wordt kosteloos verzorgd door het 

Antennebureau. 

 

In overleg kan van deze afspraken worden afgeweken. 

 

 

 

Bel voor meer informatie naar 0900 – 268 36 63 (lokaal tarief) of 

mail naar info@antennebureau.nl


