
Naar aanleiding van volgend mailverkeer heeft de fractie van Leefbaar Huizen de volgende vragen:
1. Is de portefeuillehouder bekend met de situatie?
2. Is de portefeuillehouder bekend met dit gevaarlijke voorval?
3. Kan de gemeente hier op acteren, en zo ja hoe, ondanks dat dit onder de bestuursrechter ligt. 

De situatie levert een onveilige situatie op die wij naar de mening van Leefbaar Huizen niet 
zouden moeten willen.

Graag antwoord op deze vragen in de eerstvolgende vergadering van de commissie Fysiek Domein.

Met vriendelijke groet,
Edwin Koning
(Leefbaar Huizen)

Bijlagen: ontvangen mails en foto’s:

Van: geanonimiseerd
Datum: 7 maart 2022 om 11:44:22 CET
Aan:

geanonimiseerd

Onderwerp: gevaarlijke situatie antenne geanonimiseerd

Goedemorgen leden van de raad van de gemeente Huizen.

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande mail van maandag 21 februari 2022, welke wij als 
bezorgde buren hebben gestuurd naar de gemeente Huizen en waar wij tot op heden geen reactie 
hebben mogen ontvangen. Wij maken ons grote zorgen over de mogelijkheid dat er wederom een 
gedeelte van de antenne naar beneden gaat vallen.

Ik ben als direct betrokken buurtbewoner het aanspreekpunt in deze zaak. Ik stuur u dus deze mail 
namens alle buren / overburen en betrokkenen in de directe omgeving.

Hopelijk kunt u ons helpen.

Vriendelijke groet

geanonimiseerd

Van: geanonimiseerd
Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:19
Aan: geanonimiseerd
Onderwerp: FW: gevaarlijke situatie antenne geanonimiseerd



Goedemorgen buren,

Omdat we na de e-mail van 21 februari niets hebben vernomen van de gemeente en de antenne 
ondertussen weer is opgelapt, hebben wij onderstaande e-mail naar mevrouw Leijenhorst gezonden 
met de VVD Huizen fractie in cc. Wij kunnen als directe buren niet langer afwachten.

Vriendelijke groeten,

geanonimiseerd

Van: geanonimiseerd
Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:00
Aan: . .geanonimiseerd

Onderwerp: gevaarlijke situatie antenne geanonimiseerd

Geachte mevrouw Leijenhorst,

Maandag 21 februari jl. heeft Dhr. geanonimiseerd u mede namens ons op de hoogte gesteld van een 
gevaarlijke situatie waarbij een deel van de antennemast van geanonimiseerd ( geanonimiseerd ) - 
zoals voorspeld - op de straat terecht is gekomen. Het is een wonder te noemen dat hierbij geen 
omliggende schade of letsel is ontstaan.
Wij hebben als buurtbewoners van uw zijde geen reactie of actie tegemoet mogen zien - in onze 
beleving heeft u niets ondernomen om een einde te maken aan de al vaker omschreven gevaarlijke 
situatie waarbij de illegale antennemast van het dakterras los kan raken en valt, met alle gevolgen 
van dien.
Met verbazing hebben wij nu moeten constateren dat het losgeraakte deel, een metalen buis van +/- 
6 meter lengte, inmiddels opnieuw door geanonimiseerd is bevestigd aan de antennemast. Met andere 
woorden:geanonimiseer is klaarblijkelijk niet voornemens om de antenne te verwijderen - de 
gevaarlijke situatie wordt in stand gehouden.

Voor de naaste buurtbewoners is de maat vol. Bij elke windvlaag moeten wij ons zorgen maken of er 
niet opnieuw scherpe metalen delen van het dak vallen op onze woning, door ramen (zoals ons 
slaapkamerraam), op onze auto of op passerende fietsers of voetgangers.
Wat zou u er persoonlijk van vinden als u een dergelijk dreigende situatie naast uw woning heeft? 
Hou zou u het vinden als uw partner of kind wordt geraakt door dergelijke voorwerpen? Let wel: 
metalen delen welke van een dakhoogte vallen, kunnen zwaar of zelfs fataal letsel veroorzaken. 
Het kan niet zo zijn dat de Gemeente Huizen een afwachtende houding aanneemt i.v.m. het lopende 
beroep vangeanonimiseerd bij de bestuursrechter, terwijl omwonenden met deze gevaarlijke situatie 
moeten leven.

Wij horen graag met spoed van u welke actie u gaat ondernemen om een definitief einde te maken 
aan deze gevaarlijke situatie.
Voor de verdere aspecten verwijzen wij u naar het eerder door ons verzonden bezwaarschrift, 
ondanks het feit dat u dit als niet-ontvankelijk heeft bestempeld omdat de antenne vergunningvrij 
geplaatst zou mogen worden (wat wij overigens bestrijden).



Aan de fractie willen wij verzoeken om kritische vragen te stellen aan uw interne organisatie:
Hoe kan het zo zijn dat een dergelijke installatie toegelaten wordt? Het is in termen van het 
Bouwbesluit een “Bouwwerk, geen Gebouwen zijnde” waarbij constructieberekeningen en welstand 
een onderdeel zijn van de vergunningtoets - dit kan onmogelijk vergunningvrij zijn
Is dit het beleid van de Gemeente Huizen? Wij kunnen namelijk niet anders constateren dat er weinig 
interesse is op het gebied van de veiligheid van de burger. Ook voelen wij ons niet gehoord, niet 
serieus genomen.
Wat gaat Gemeente Huizen doen om z.s.m. een einde te maken aan deze illegale gevaarlijke situatie?

Ter afsluiting willen wij nogmaals benadrukken dat deze situatie nu lang genoeg heeft geduurd, de 
maat is echt meer dan vol. Wij wensen geen schade of slachtoffers aan/naast onze woning. Er moet 
direct door de Gemeente Huizen adequate actie worden ondernomen.
Indien opnieuw geen verandering optreedt in deze situatie, zien wij ons genoodzaakt om:
De media uitgebreid te betrekken bij deze casus
Een juridische procedure te starten tegen Gemeente Huizen

Wij verwachten op zeer korte termijn een reactie van u.

Hoogachtend,

geanonimiseerd

Geanonimiseerd Huizen
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Van: geanonimiseerd

Aan:

geanonimiseerd

Goedemorgen mevr. Leijenhorst

Ik ontving onderstaande mail met bijlagen betreffende de antenne van geanonimiseerd Waar wij allelmaal 
al bang voor waren is toch gebeurd.

Kennelijk zit e.e.a. toch niet zo deugdelijk bevestigd als geanonimiseerd heeft verteld. Ik verzoek u vanuit 
de gemeente actie te ondernemen om te voorkomen dat er nog meer stukken naar beneden vallen.

Mede namens alle omwonenden

Vriendelijke groet, 

geanonimiseerd



Van: geanonimiseerd
Verzonden: maandag 21 februari 2022 10:23
Aan: geanonimiseerd
CC: geanonimiseerd
Onderwerp: zaaknummer geanonimiseerd

Geachte mevrouw, meneer,

Met betrekking tot de zaaknummer geanonimiseerd vraag ik graag uw aandacht voor het 
volgende.
Tijdens de zitting van 19 januari 2022 hebben wij als belanghebbende onze zorgen geuit dat het 
veiligheidsaspect rondom een antenne-installatie van een dergelijk formaat in een woonwijk niet 
voldoende is afgewogen door de gemeente. Dat onze zorgen terecht zijn bewijst het feit dat 
afgelopen nacht een metalen deel van de antenne met een lengte van tenminste zes meter is 
afgebroken en op straat terechtgekomen is. Gelukkig is hierdoor, voor zover bekend, geen schade 
aan mens of dier toegebracht. Maar de kans hierop is aanzienlijk en wij zijn zeer bezorgd. Drie foto’s 
van de situatie treft u aan in de bijlagen.
Wij achten deze gebeurtenis belangrijk genoeg om onder uw aandacht te brengen, zodat u zich een 
actueel en compleet beeld kunt vormen in deze zaak.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht.

Hoogachtend,

geanonimiseerd


