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Burgemeester Willeme 

 
 
 
 

 
Nieuwsbrief nieuwbouw basisschool 

Burgemeester Willeme nr. 3 
 
 
Via deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen op de hoogte brengen over de laatste ontwikkelingen rondom de 
nieuwbouw van basisschool ‘Burgemeester Willeme’ te Nieuwstadt. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven aan de 
ouders/leerlingen en personeel van de school, het schoolbestuur (Stichting Kindante), gebruikers van Sportpark 
Krekelzank (Menswel Sport, FC Ria, Tennisvereniging Nieuwstadt), MIK, Menswel Kinderopvang, het gemeentebestuur, 
te weten het College van Burgemeester en Wethouders, de commissies MV en RO en de gemeenteraad van de 
gemeente Echt-Susteren. 
 
 
Inleiding 
In de eerste nieuwsbrief (november 2011) heeft u kunnen lezen dat de raad van de gemeente Echt-
Susteren groen licht heeft gegeven voor de bouw van een nieuwe school op het sportpark Krekelzank 
aan de Susterderweg in Nieuwstadt.  
 
De afgelopen maanden hebben ons signalen bereikt van inwoners van Nieuwstadt die zich zorgen 
maken over de in relatie tot de nieuwbouw op het sportpark aanwezige antenne-installatie voor mobiele 
telefonie. Ook in regionale dagbladen zijn hierover meerdere artikelen geschreven.  
De stuurgroep nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme wil hier graag op reageren. 
 
Voordat de school gebouwd kan worden dienen allerlei onderzoeken te worden uitgevoerd. Gedacht 
moet worden aan een bodemonderzoek, een onderzoek naar de aanwezigheid van flora en fauna, een 
geluidonderzoek, etc. Een onderzoek naar de invloed van de nabij gelegen antenne-installatie op de 
nieuwbouw van de school maakt daar ook deel van uit.  
 
Een antenne-installatie voor mobiele telefonie ontvangt en verzendt informatie door de lucht. Dit 
geldt overigens ook voor draadloos internet (wifi), radio- en TV-signalen etc. Antennes werken 
met elektromagnetische velden, ook wel radiogolven genoemd. Via de radiogolven wordt de 
informatie door de lucht verzonden en ontvangen.  
  
Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de rijksoverheid voor alle vragen over antenne-
installaties. Zij geeft regelmatig, op verzoek, voorlichting om vragen van burgers, omwonenden, 
schoolbestuur, ouders, etc. te kunnen beantwoorden.  
 
De stuurgroep nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme gaat een voorlichtingsbijeenkomst over 
dit onderwerp organiseren waarbij het Antennebureau gastspreker zal zijn. Voorafgaand aan deze 
bijeenkomst zal een inspecteur van het Agentschap Telecom (toezichthouder van de rijksoverheid op 
het gebied van antenne-installaties) komen meten hoe hoog de blootstelling aan elektromagnetische 
straling is.  
De resultaten van deze meting zullen door het Antennebureau worden gepresenteerd tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst.  
 
Er wordt naar gestreefd de voorlichtingsbijeenkomst voor het begin van de zomervakantie (30 juni a.s.) 
te laten plaatsvinden. Omtrent de exacte datum, tijdstip en locatie zult u nog nader worden 
geïnformeerd.  
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Nog vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Wij beantwoorden ze graag telefonisch of 
per e-mail.  
 
Basisschool Burgemeester Willeme 
Hannie van den Hoorn, directeur; tel. 046-4853938 e-mail: h.vandenhoorn@bsburgwilleme-
nieuwstadt.nl 
 
Schoolbestuur Stichting Kindante 
Guus van Kan, hoofd facilitaire zaken; tel. 046-4363366, e-mail: g.vankan@kindante.nl. 
 
Gemeente Echt-Susteren 
Wil Jansen, projectleider; tel. 0475-478478, e-mail: w.jansen@echt-susteren.nl. 
 
In verband met de meivakantie is de telefonische bereikbaarheid van de genoemde personen tot 
maandag 7 mei a.s. beperkt. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. 
 


