Van: Theo Schulpen

verzonden: ma 9-9-2019

14:57
Aan: b.bosman@dereunie.info
Onderwerp: RE: Webformulier: contact
Geachte heer/mevrouw Bosman,
Bedankt voor uw vraag die we via onze website ontvingen. De beantwoording is
onderstaand aan de betreffende vraag toegevoegd.
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerde te hebben.
Met vriendelijke groet,
Theo Schulpen
Beleidsmedewerker Milieu
Gemeente Vught
T. 14073
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

Van: B.Bosman [mailto:gemeente@vught.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 17:13
Aan: Vught, gemeente
Onderwerp: Webformulier: contact

Ingediend op woensdag, 7. augustus 2019 - 17:13
Ingevulde gegevens zijn:
Naam B. Bosman
E-mailadres b.bosman@dereunie.info
Telefoonnummer (niet verplicht)
Uw vraag of opmerking INFORMATIEVERZOEK
T.a.v. College van B&W èn alle gemeenteraadsleden,
Per e-mail aan secretariaat en raadsgriffie.
6 augustus 2019
Geachte leden van College en Gemeenteraad,
Het “digitale” asbest van Nu
Ondergetekende is verontrust over de geplande uitrol van het 5G netwerk.
De Vereniging van Ned. Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol;
mogelijk met goedkeuring van uw gemeente. In haar brief van 27-6 jl. aan de
Vaste Kamercommissie EZ schrijft de VNG: "Gemeenten steunen de uitrol van
5G...... In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een
verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van
harte".
Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Telecommunicatie, in het najaar bij de
Tweede Kamer op de agenda, onder *6 staat: "De uitrol van draadloze
toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor
overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze
toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende
voorwaarden in te willigen". Gelukkig ligt deze wet nog ter consultatie
(https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode) tot 9 september.
Ondergetekende concludeert uit dit wetsvoorstel dat de VNG bepleit de
democratie op gemeentelijk niveau uit te schakelen door burgers, die
(mogelijke) gezondheidsschade vrezen, hun recht op inspraak en of bezwaar af
te nemen.
Graag verneem ik van u:
*1) wie namens uw gemeente zitting heeft in de VNG?.
De gemeente Vught is niet direct vertegenwoordigd in de VNG.
Gemeenten worden (regionaal) vertegenwoordigd door gemeentelijke
bestuurders in de verschillende VNG-commissies.
*2) of u als Raad en/of College ingestemd hebt met het standpunt dat de VNG
met bovengenoemde brief inneemt?
Betreffende brief impliceert geen besluit, maar is informerend van
aard. Uit het antwoord op de vorige vraag blijkt al dat individuele

gemeenten niet rechtstreeks besluiten.
*3) of u willens en wetens voornemens bent om mijn burgerrechten op
gemeentelijk niveau via landelijke wetgeving te laten uitschakelen?
Het college noch de raad heeft het plan om landelijke wetgeving
zodanig in te perken dat dit de burgerrechten van haar inwoners
aantast of haar inwoners anders schaadt.
*4) welke zwaarwegende motieven u hebt, indien het antwoord op vraag 3 -jazou zijn.
Zie antwoord vorige vraag.
Graag ontvang ik van zowel College als Gemeenteraad een standpunt, zodat ik
mij kan beraden op vervolgstappen. Wilt u dit antwoorden sturen naar:
b.bosman@dereunie.info? Alvast mijn dank.
Tekenend met vriendelijke groet,
B. Bosman

Cc: social media, websites

Contact: Telefoon 073 6580680, E-mail gemeente@vught.nl
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, 5261 EP Vught
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught

