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In de officiele publicaties van de Gemeente Dinkelland uitgave 28 april; 2022 staat dat er een 

verleende omgevingsvergunning is afgegeven voor het plaatsen van een mast t.b.v. telecom- 

municatie aan de Kipboomweg nabij 5 in Agelo.  

 

Wij vinden dat een zeer opmerkelijk bericht en hebben de volgende vragen die wij graag volgens 

art. 35 afgehandeld willen zien: 

 

- Wordt de Raad hier nog in gekend? En zoja hoe kan er dan al een verleende omgevingsvergunning 

  voor zijn, zo nee, waneer gaat dat gebeuren?; 

- Wat is de redenen dat er een extra mast geplaatst moet worden op deze locatie? 

- Is de verleende omgevingsvergunning onherroepelijk?; 

- Inwoners van Ootmarsum en met name degene die bij het zwembad de Kuiperberg wonen moesten 

  lijdzaam toezien dat ondanks de gang naar de RvS de Gemeente een mast mocht plaatsen naast het 

  terrein van het zwembad, is dit nieuwe verzoek al gecommuniceerd met deze inwoners; 

- Ondanks vele verzoeken en pogingen om deze mast op een andere plek te plaatsen bleef zowel de 

Gemeente alsmede de telecom aanbieder bij het standpunt dat alle plekken in de nabijheid 

onderzocht waren maar er geen betere plek dan de Kuiperberg in omstreken te vinden was.| 

  Kunt u na dit bericht het bovenstaande nog steeds in stand houden? 

- Kijken we nu naar de afstand Kuiperberg/Kipboomweg ligt dat misschien 1.5 kilometer hemelsbreed 

  uit elkaar. In hoeverre wist de Gemeente toen al dat er nog een mast geplaatst zou worden?; 

  In hoeverre is er nut en noodzaak voor deze nieuwe communicatiemast? 

- Stel dat de omwonenden van de Kuiperberg weer bezwaar gaan maken bij de RvS, kan het dan zo 

  zijn dat door deze nieuwe ontwikkelingen alsnog de bestaande mast op de Kuiperberg moet worden  

  afgebroken. Ook als je dan nu kijkt naar de nut en noodzaak? 


