
Aan de voorzitter en de leden van het College van B en W

Gemeente Kaag en Braassem

Geacht college,

c.c. Voorzitter en leden van de gemeenteraad

c.c. Vice-voorzitter van de H Franciscus Parochie

c.c. Voorzitter Beheercommissie Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte - De Goede Herder

c.c. Vodafone Libertel BV Tav de heer D.N.F. Michelon, Avenue Ceramique 300,622L KX Maastricht.

Onderwerp: Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zendmast, Graaf Willem ll
laan Hoogmade, (WBG00 D 1L94), W2O20/L85.

Met verontrusting hebben wij kennis genomen van de plannen om bij de vroegere waterzuivering
zendmasten van Vodafone te plaatsen. Uit een oogpunt van algemeen belang, vermijding van

overbodige aantasting van het open polderlandschap rondom ons dorp vinden wij deze ontwikkeling
zeer ongewenst. Bovendien zou daarmee een belangrijke financiële bron voor de financiering van de

herbouw van de kerk wegvallen. lnhoudel'rjk achten w'rj de conclusie dat de nieuwe locatie sowieso

een verbetering zou z'tjn tov de oude locatie ongegrond en pertinent onjuist. De antennes hebben
jarenlang uitstekend gefunctioneerd op de kerktoren en daar zijn nooit bezwaren tegen gemaakt
noch is er overlast geconstateerd door de omwonenden.

Dat neemt niet weg dat de overlast voor de bewoners in de nabijheid van de huidige tijdelijke
zendmast bij het Noordeinde niet al te lang mag bl'rjven duren. ln het vertrouwen dat herbouw van
de kerk op redelijk afzienbare termijn gerealiseerd zal worden dringen wij er dan ook bij u op aan dat
de zendmasten straks b'rj de kerk geplaatst kunnen worden. ln zoverre sluiten wij ons aan b'rj de brief
van het Parochiebestuur en de beheercommissie d.d.29ltZlzOzO.

Wij begrijpen goed dat in de bezwarenprocedure b'rj de commissie voor de bezwaarschriften in
eerste aanleg juridische toetsing op het bestemmingsplan aan de orde is. Het daaruit voortvloeiend
advies aan het gemeentebestuur zal vervolgens in uw college en zeer waarschijnlijk in de Raad

besproken worden om tot een besluit te komen. Wij dringen er bij u op aan dat besluit niet op louter
formele juridische gronden te nemen. ln het belang van het aanzien van ons dorp en de herbouw van
de kerk ligt plaatsing van de masten bij de herbouwde kerk het meest voor de hand.

W'tj hebben i.v.m. een mogelijke behandeling van dit onderwerp in de Raad een gelijkluidend bericht
aan de voorzitter en de leden van de Raad gezonden. Tevens zullen wij deze brief publiceren op de

Met vriend ijke groet,

HPJ de Groot
Voorzitter Dorpsraad Hoogmade

06-5337852L

Dorpsread Hrosrnede

16 maart \OZL

website vanlde Dorpsraad Hoogmade.


