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InleidingOp woensdag 17 februari 2021 ontvingen wij een mail ( zie onderaan dit advies )van deheer Hierin worden wij op de hoogte gesteld van een meting die betrokkene zelfheeft gedaan naar elektromagnetische velden rondom de zendmast die aan De Bosrandstaat .
Samenvatting
Het betreft een zendmast die hier al jarenlang staat zonder klachten of opmerkingen .Het Agentschap Telecom voert in opdracht van het ministerie van EZveldsterktemetingen uit van opgesteld antennes in Nederland . De laatst uitgevoerdeveldsterktemeting van de aangehaalde zendmast dateert van eind 2019. Deze wordtgevoegd bij de reactie aan de heer Daarnaast wordt dit collegeadvies op de lijstingekomen stukken geplaatst van 25 maart 2021. Hiermee wordt voldaan aan de wensvan de heer om zijn mail onder de aandacht te brengen van degemeenteraadsleden .
Concept-reactie mail ( wordt verzonden nadat college heeft ingestemd met advies )
Geachte heer
Dank voor uw onderstaande mail . Wij maken uit het filmpje op dat het hier gaat om de zendmastdie is opgesteld aan de Bosrand in Woudenberg. Deze zendmast staat hier al geruime tijd ( zeker20 jaar ) en is opgenomen in het landelijke antenneregister . Het Agentschap Telecom meet desterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland . De resultaten staan in hetAntenneregister en staan op de website van het antennebureau . (www.antennebureau.nl) Degemeten veldsterkten van de antennes die zijn opgenomen in het antenneregister liggen onder deblootstellingslimieten .
Op de website is ook voor een ieder de door het Agentschap Telecom laatst gedaneVeldsterktemeting inzichtelijk gemaakt . Wij voegen dit rapport voor u ter informatie toe .
Wij gaan uit van de door het Agentschap Telecom gedane Veldsterktemeting en zien verder geenaanleiding om aanvullende stappen te ondernemen .

st voor demail met deze reactie plaatsen wij op de ingekomen stul25 maart 2021 . emeenteraad van

Met vriendelijke groet ,
Luuk VosBestuurlijk - juridisch beleidsmedewerker Gemeente Woudenberg
T 14 033
----- Oorspronkelijk bericht-----Van :Verzonden : woensdag 17 februari 2021 09:31Aan : info < info@woudenberg.nl >Onderwerp : straling zendmast bij basisschool en kinderdagverblijf
Geachte ontvanger van de Gemeente Woudenberg ,
Bij een bezoek aan uw woonplaats viel mij een zendmast op , die pal naast een basisschool enkinderdagverblijf staat .Extra reden voor mij om een meting uit te voeren op de aanwezig electro gne chevelden , die van de zendmast komen .In het filmpje ( zie link onder ) kunt u de resultaten zien .
Als ervaringsdeskundige en lid van AAOS ( Amersfoort Alert OP Straling ) weet ik dat deze stralingveel te hoog is
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Kinderen zijn hier nog gevoeliger voor dan volwassenen , omdat ze niet volgroeid zijn , en eendunnere schedel hebben .Te verwachten klachten bij langdurige blootstelling zijn oa :Hoofdpijn , misselijkheid , duizeligheid , concentratie stoornis , slapeloosheid , brandende huid , wazigzicht , hartkloppingen .Ik verzoek u om deze link door te sturen naar alle gemeente raadsleden , en te overleggen ofstappen genomen dienen te worden .
https://youtu.be/YBmriSsjehM
Met vriendelijke groet


