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Geachte heer Masthoff, 

Op 11 april 2012 heeft u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de op 
het sportpark Krekeizank (Nieuwstadt) aanwezige antenne-installatie in relatie tot de geplande 
nieuwbouwvan basisschool Burgemeester Willeme. Hierover heeft het waarnemend 
afdelingshoofd K. Pon op 20 april jl. per mail contact met u opgenomen. 

Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. 

Vraag 1: 
Welke ovenveging heeft ten grondslag gelegen aan de positiebepaling van de nieuwe school 
te Nieuwstadt in de nabijheid van een Umts-mast? 

Antwoord: 
Met het situeren van de school op het sportpark wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke 
visie op multifunctioneel gebruik van accommodaties en het centraliseren en integreren van 
maatschappelijke voorzieningen, onderwijsinstellingen en sportaccommodaties. 

Vraag 2: 
Welk onderzoek rechtvaardigt deze keuze? 

Antwoord: 
Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 1. 

Vraag 3: 
Heeft scholenkoepel Kindante geadviseerd bij het maken van deze keuze en zoja welke 
motivering ligt ten grondslag aan hun advies? 

Antwoord: 
Kindante is gewezen op de gemeentelijke visie op multifunctioneel gebruik van accommodaties en 
het centraliseren en integreren van maatschappelijke voorzieningen, onderwijsinstellingen en 
sportaccommodaties en kan zich hierin vinden. 

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur. 
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Vraag 4: 
Als raadslid bekruipt mij de vraag waarom bij de besluitvorming overde plannen voor deze 
plaatsbepaling niet gewezen is op de nabijheid van de Umts-mast. Waarom is hier 
voorafgaande aan de besluitvorming in de gemeenteraad geen informatie overgegeven? 

Antwoord: 
In het kader van de planvoorbereiding dienen allerlei onderzoeken te worden uitgevoerd. 
Denk bv. aan een bodemonderzoek, een onderzoek naar de aanwezigheid van flora en 
fauna, een akoestisch onderzoek, etc. Een onderzoek naar de invloed van de nabij gelegen 
antenne-installatie op de nieuwbouw van de school maakt daar ook deel van uit. 

Vraag 5: 
Is het gemeentebestuur van mening dat het aantal leerlingen cq. de levensvatbaarheid van 
een basisschool een primaire doelstelling is in de gemeente Echt-Susteren? 

Opmerking: 
Deze vraag is ons niet duidelijk in relatie tot de antenne-installatie. Mevr. Pon heeft in haar mail aan 
u gevraagd om een nadere toelichting. Deze is niet ontvangen. Beantwoording is voor ons 
momenteel dan ook niet mogelijk. 

Op grond van artikel 37 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van 
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, 

de secretaris. dabuopen/^ester, 

drs. G.W.T. van Balkom .M.J. Hessels 
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