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Vraag:
In 2010 hebben wij als fractie vragen gesteld over het plaatsen van een UMTS mast in de
Hazelaar. Destijds zorgde dit voor veel onrust en bezwaren bij de omwonenden, met name
betrekking hebbend op de mogelijke gezondheidsrisico’s. Hoewel de gemeente desgevraagd
met publicaties van een onderzoeksbureau deze risico’s als niet bewezen oordeelde, hebben
wij als Valkenswaard Lokaal vraagtekens geplaatst bij de wenselijkheid van het plaatsen van
een dergelijke mast in een dicht bevolkt gebied. Sommige zaken moet je namelijk gewoon
niet willen, ook al heb je nog geen onomstotelijk bewijs.
Op dit moment is de herplaatsing van de UMTS mast die voorheen op de LTS stond actueel.
De bedoeling is dat hij vrijwel tegen speeltuin Geenhoven, in de buurt van het tankstation op
de Tienendreef, een plaatsje gaat krijgen. In de directe omgeving van speeltuin Geenhoven
zijn echter ook plannen om een kinderdagverblijf te realiseren. Bovendien heeft het gebied
tevens een recreatie bestemming en wordt binnen afzienbare tijd de wijk Hoppenbrouwers
gebouwd.
Wij hebben de volgende vragen:
• Welke criteria hanteert de gemeente om te bepalen wat een geschikte locatie kan zijn
voor het plaatsen van een UMTS mast? Graag een zo uitgebreid mogelijk antwoord, met
specifiek ook antwoord op de vraag of risico’s voor de volksgezondheid hier deel van
uitmaken.
• Welke actie gaat de gemeente ondernemen om eventuele bezwaren van omwonenden op
voorhand om te zetten in een vruchtbare samenwerking?
• Kunt U aangeven of er nog contractuele verplichtingen rusten op deze mast, omdat hij
voorheen op de LTS heeft gestaan? Zijn er mogelijk al nieuwe contracten afgesloten met
providers?
• Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van deze mast, en wat leveren de
contracten met de providers gemiddeld op?
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