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Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2014 is er een motie ingediend in verband met de zogenaamde
'witte vlekken' binnen de dekking voor mobiele telefonie. In deze raadsinformatie wordt ingegaan op de stand
van zaken rondom deze problematiek. In 2013 is, na een uitgebreid integraal afwegingstraject, door het college
van B&W het nieuwe antennebeleid vastgesteld. Met dit beleid zijn kaders ontstaan waarbinnen de plaatsing
van antennes en antennemasten voor mobiele communicatie mogelijk is. Met deze kaders is de weg voor
providers vrij om een dekkend netwerk te kunnen realiseren in de gemeente Goirle.
De stand van zaken op dit moment is als volgt:
Riel
In Riel hebben de providers onlangs onderzocht of het plaatsen van antennes in de kerktoren mogelijk was.
Helaas is gebleken dat dit technisch gezien niet lukt. Dit heeft te maken met het feit dat de galmgaten van de
toren te laag zijn in combinatie met de hoge bomen er om heen. Op het hogere niveau in de toren is onvoldoende
ruimte voor de installatie. Hierdoor zou de installatie (gedeeltelijk) aan de buitenzijde geplaatst moeten worden
wat weer in strijd is met de monumentale status van de toren. De technische analyse van de toren heeft plaats
gevonden door de providers in samenwerking met de opzichter gebouwen van de gemeente Goirle. In navolging
van het wegvallen van de kerktoren is door providers aangegeven dat zij daarom de mogelijkheid voor het
oprichten van een mast in Riel opnieuw bekijken. Op dit moment wordt gezocht naar de meest optimale locatie
binnen de kaders van het beleid.
Goirle
In juni 2014 is door T-Mobile en Vodafone een antenne installatie in de kerk aan de Kerkstraat in Goirle in
gebruik genomen. Aanvullend op deze installatie wordt vanuit de providers op diverse locaties gezocht naar een
geschikte locatie voor het oprichten van een antennemast.
De processen om te komen tot een locatie en realisatie van installaties om een dekkend mobiel netwerk te
realiseren worden vanuit de gemeente daar waar mogelijk ondersteund. Het voeren van bestuurlijk overleg met
de overkoepelende organisatie MONET en de vertegenwoordigers van de verschillende providers maakt daar
onderdeel van uit. Het eerst volgende overleg vindt plaats op 8 januari 2015

