
NIEUWSBRIEF, december 2021   Contactgroep Holterhoek 
 
Beste Holterhoekers, 
 

2021 was weer een bewogen jaar: Geen activiteiten en kermis, wel ‘Zomer in Gelderland’! Maar wat missen we 

de echt persoonlijke contacten: Een verjaardagsfeestje, een buurtvisite, of gewoon even ongedwongen bij 

elkaar op de koffie. Corona houdt ons in haar greep. We hebben nog nooit zoveel tijd doorgebracht achter TV, 

computerschermen of telefoon waar we vanuit onze woonkamer de hele wereld digitaal denken te kunnen 

bereiken. 

 

Wij houden het zoals aangekondigd bij deze papieren ‘eindejaars’-Nieuwsbrief, waarbij we natuurlijk deze ook 

op onze site geplaatst hebben. In deze nieuwsbrief een 2-tal actuele onderwerpen waar we jullie als 

gemeenschap zo op het eind van dit jaar over willen informeren.  

De corona-vooruitzichten zijn op dit moment nog niet heel erg gunstig, maar zo snel als het kan gaan we samen 

met de Feestvereniging een jaarvergadering organiseren. Misschien niet op een vertrouwde avond, maar op 

een zondagmorgen onder het genot van alleen een kop koffie, zoals ze dat ook in Zwillbrock doen. 

Want hoe welkom de digitale wereld, of deze nieuwsbrief ook. De beste manier om ook deze onderwerpen  

met elkaar te bespreken is live met elkaar aan tafel. We houden jullie op de hoogte! 

 

 

 

Antennemast locatie Kamp Holterhoek 
KPN is van plan een nieuwe antennemast van ca 40m1 voor 
telecommunicatiedoeleinden te plaatsen nabij de ingang van Kamp 
Holterhoek aan de Zwilbroekseweg.  
 
Velen van ons ervaren natuurlijk dagelijks dat de dekking van ons mobiele 
netwerk, afhankelijk van provider, niet overal even goed is in onze 
gemeenschap. Als contactgroep hebben we contact gehad met onze 
collega’s in Noordijk/Lochuizen: Ook daar heeft deze kwestie vorig jaar 
gespeeld en is onlangs iemand met een hartinval gered doordat 112 op dat 
moment wel gewerkt heeft.  
Met deze nieuwe antennemast kunnen we vanuit dat oogpunt als 
Holterhoek tevreden zijn! 
 
Wel is een antennemast van 40m1 een heel bouwwerk die ook van grotere afstand te zien zal zijn. Ook staat 
gezondheid en het beperken van de risico’s voor de omgeving voorop. Daarom hebben we contact gezocht met 
de gemeente Berkelland en willen we via deze weg de hele gemeenschap informeren. Op onze site staat een 
brochure ‘Alles over antennes’ van het antennebureau. Verdere informatie over eventuele 
gezondheidseffecten van een antenne is te lezen op www.antennebureau.nl. 
 
 
KPN heeft in september een vergunningsaanvraag gedaan en uiterlijk 4 januari 2022 moet de gemeente 
hierover een beslissing nemen. Vanzelfsprekend kunnen we ervan uitgaan dat hierbij aan de wettelijke 
regelgeving zoals de Telecommunicatiewet getoetst wordt alsmede aan gemeentelijk beleid (posities waar 
antennemasten mogelijk zijn). Pas na besluit vergunningverlening (binnen 6wk na verzenddatum van het 
besluit) kan men een bezwaar indienen. Voorafgaand hieraan geldt het indienen van een zienswijze of reactie 
niet als formeel bezwaar. 
 
De gemeente heeft onlangs de omwonenden in een cirkel van 400m1 rondom de mast hierover persoonlijk 
geïnformeerd. Vanuit deze omwonenden krijgen we berichten dat men over de positie van de mast wel in 
gesprek wil met KPN en de gemeente. Deze bevindt zich nu wel erg kort aan de Zwilbroekseweg en dus ook 
kort bij en direct in het zicht vanuit enkele woningen. Bij vragen vanuit de omgeving kan men het best contact 
zoeken met de gemeente, de heer Richard Tjallingi. Wij vertrouwen erop dat iedereen hier samen goed uit gaat 
komen zodat de plaatsing van de mast doorgang kan vinden. 
Want zoals al aangegeven is een goed mobiel bereik inmiddels onmisbaar… 

  

http://www.antennebureau.nl/


Energietransitie  
Sinds de zomer van 2021 hebben alle Kleine Kernen en BUurtschappen van Berkelland (afgekort KKBU) de 

handen in één geslagen. De opwek van duurzame energie (zon en wind) zal vooral in onze vóórtuin 

plaatsvinden: Dus willen we hier ook graag in meedenken met als vertrekpunt, naast goede en transparante 

kaders t.a.v. gezondheid en ruimtelijke ordening, 100% van de winst van duurzame energie dient in de 

gemeenschap te blijven!  

Dit vertrekpunt lijkt simpel, maar is het niet gezien de vele vaak ook tegenstrijdige belangen! Ons idee om alle 

belanghebbenden, experts, adviseurs en dus ‘de gemeenschap’ bij elkaar te brengen in een Maandelijkse 

Energie Transitie Tafel (METT) lijkt te gaan landen bij de gemeente. Door inbreng van aanwezige kennis en 

uitwisseling van informatie zal er begrip voor de vraagstukken van de energietransitie ontstaan en daardoor 

ook initiatieven vanuit de gemeenschap. 

De gemeenteraad is voornemens om nog voor de raadsverkiezingen van maart 2022 hun nieuwe beleid op dit 

gebied (RODE) vast te stellen. Hierin zullen waarschijnlijk de 1e denkrichtingen voor ruimtelijke kaders voor 

windenergie en ontwikkelingsvarianten staan (gemeente zelf als initiatiefnemer of een vorm van een 

maatschappelijke tender waarbij bijvoorbeeld de winst in het gebied blijft). Ook  zal hier een visie beschreven 

worden hoe men de gemeenschap écht wil laten deelnemen, bijvoorbeeld dus in een platform als de METT. 

Echter in dit RODE 2.0-besluit (vermoedelijk januari of februari ’22 in de Raad) zal, zo is ons door de gemeente 

gemeld, nog niets definitíef worden bepaald.  

Wel heeft de gemeenteraad de RES Achterhoek 1.0 onder voorwaarden vastgesteld. Samengevat: Berkelland 

gaat 0,071TWh aan wind (4 á 5 grote windturbines van 250m1) opwekken vóór 2030. Het gebied Voor-Beltrum 

/ Ruurlose Broek op de grens met Oost-Gelre is als  zoekgebied aangewezen. Voor de bewoners van dit gebied 

lijkt deze aanwijzing ‘uit het niets’ te zijn ontstaan. De gemeente erkent dat de communicatie beter had 

gemoeten en men heeft toegezegd het traject tot de aanwijzing bij de bewoners nader te komen uitleggen 

Maar de windturbines staan er nog niet! Zo is ons verzekerd. Eerst dienen de ruimtelijke kaders (met name 

gericht op gezondheid) vastgesteld worden EN er moet draagvlak zijn… En daar stellen wij als KKBU ons 

bovenstaande vertrekpunt! 

 

Al met al hebben we als KKBU in het afgelopen half jaar samen al veel bereikt en denken op deze wijze in de 

komende periode een serieuze gesprekspartner te zijn die het geluid van de gemeenschap politiek-neutraal kan 

laten horen.  

Op dit moment is er een werkgroep van 4-5 personen die namens de KKBU de gesprekken met de gemeente 

initieert en voorbereid. En bij een verdere doorgang van de METT zal een uitbreiding hiervan nodig worden.  

Heb je interesse om hier actief aan deel te nemen? Meld je bij je eigen belangenorganisatie en zij zullen je in 

contact brengen met de werkgroep! 

De belangenorganisaties van alle kleine kernen en buurtschappen; 

Beltrum, Hupsel, ’t Loo, Voor-BeltrumAvest, Holterhoek, Rekken, Dijkhoek, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, 

Lochuizen, Noordijk, Rietmolen, Markvelde, De Bruil, Veldhoek, Het Broek 

 

Tot slot 
Zoals al aangegeven gaan we zo spoedig mogelijk een  jaarvergadering organiseren. Maar stel je hebt toch al 
eerder vragen/suggesties/opmerkingen voor ons als Contactgroep, of je hebt interesse om bij de 
energietransitie of ergens anders ons mee te helpen! Check onze website www.holterhoek.eu: Stuur vanaf 
daar een direct bericht naar contactgroep@holterhoek.eu. Of neem natuurlijk gewoon telefonisch contact op… 
 

Prettige feestdagen en een heel gelukkig 2022!  En: 

 
Groet,  
Contactgroep Holterhoek 
Rik Braam, Erika Stokkers, Gilbert Heutinck 

http://www.holterhoek.eu/
mailto:contactgroep@holterhoek.eu

