Het College van B en W
Gemeente Veere
Postbus 1000,
4357 ZV Domburg.
Betr.: Ontwerp Antennebeleid volgens nota d.d. 11-12-2007.

Eindhoven, 20 januari 2008.
Geacht College,
Hierbij geef ik u mijn zienswijze aangaande het voorgestelde antennebeleid. In het
dagelijks leven ben ik als deskundige betrokken bij het onderwerp radiocommunicatie,
o.a. bij mijn werkgever Catena Radio Design te Son en Breugel, alwaar ook chips voor
GSM telefoons worden ontworpen.
Omdat ik geregeld familiebezoeken breng te Serooskerke, en daarbij ook gebruik maak
van mijn GSM, word ik regelmatig geconfronteerd met een slechte dekking van de
signalen van de diverse providers (onvoldoende bereik, met name voor binnenshuis
bellen) in het centrum van Serooskerke, met name nabij de toren en in de
postcodegebieden 4353 AP, 4353 BP, 4353 EC en 4353 BD.
Hierdoor ben ik genoodzaakt de GSM op de vensterbank bij een raam te leggen om
bereikbaar te kunnen zijn. Ik heb dit uitgetest met diverse toestellen van Nokia, en voor
diverse providers (KPN, Telfort, T-mobile, Vodafone en Orange). Wellicht is het bereik
in de omliggende badplaatsen beter, maar in Serooskerke constateer ik duidelijk een witte
vlek in de dekking van de diverse GSM netwerken. Daardoor zijn deze netwerken ook
niet goed bruikbaar voor alarmering, SMS alert door de politie e.d.
Bij deze richt ik mij tot u met het dringende verzoek een ruimer beleid te voeren m.b.t.
het verlenen van toestemming voor plaatsing van antennemasten te Serooskerke, zodat de
bereikbaarheidsproblemen tot het verleden gaan behoren. Hierbij kan worden gedacht aan
het plaatsen van een antenne op de toren van Serooskerke, en aan alternatieven zoals
plaatsing op het bedrijventerrein de Zompe of het sportterrein aan de Kadetweg.
Gaarne verzoek ik u de ontvangst van deze zienswijze aan mij schriftelijk te bevestigen
en mij op de hoogte te houden van de door u uit te voeren aanpassingen op uw
antennebeleid.
Hoogachtend,
ir. W.J. Vogel
Kramersstraat 2
5612 NV Eindhoven.
tel. overdag 0499-750395 (Catena Radio Design)
GSM 06-29393856.

