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Bijlage C: Formulier stap 1 - omschrijving aard klachten en situatie 

Datum 

Algemene gegevens 

Gemeente : 
Postadres/-bus : 
Postcode en plaats : 
Vestigingsadres : 
Postcode en plaats : 

Wie heeft de vragenlijst ingevuld en kan als contactpersoon optreden? 
Naam : 
Functie : 
Telefoon : 
E-mail : 

Deel 1: Omschrijving van de klachten mobiele bereikbaarheid 

1. Geef een duidelijke omschrijving van de klacht(en) omtrent verminderde mobiele
bereikbaarheid. Gaat het bijvoorbeeld om afwezigheid van dekking, slechte mobiele data of
bellen, bereikbaarheid 112, etc.

2. Om hoeveel geregistreerde klachten gaat het? Geef zo veel mogelijk details zoals de aantallen aan,
uitgesplitst per operator.
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3. Beschrijf het type gebruikers dat klachten ervaart. Gaat het om bewoners, bedrijven of andere
groepen?

4. Binnen welk tijdsbestek zijn deze klachten ontvangen?

5. Doet het probleem zich alleen binnenshuis  voor of ook buitenshuis?

6. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan (bijvoorbeeld met adressen en/of coördinaten) in welk
specifiek gebied binnen uw gemeente het probleem van verminderde mobiele bereikbaarheid
zich voordoet. U kunt bijvoorbeeld een kaart gemaakt met Google Maps toevoegen om het
gebied met slechte dekking aan te duiden.
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7. Omschrijf de omgeving en bebouwing van deze locatie zo nauwkeurig mogelijk. Bevindt dit
gebied zich bijvoorbeeld binnen of buiten de kern, op het platteland, te midden van hoogbouw,
te midden van bosgebieden of andere natuur, etc.

8. Heeft uw gemeente de tips voor verbetering van mobiele bereikbaarheid (zie Bijlage B)
verspreid onder de gebruikers?

9. Geef andere relevante informatie of aandachtspunten betreffende de klachten.

Deel 2: Gemeentelijk beleid omtrent antennes 

10. Heeft uw gemeente een antennebeleid? Zo ja, omschrijf dit of voeg een afschrift bij.
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11. Uw gemeente ontvangt elk jaar via Monet een plaatsingsplan met alle antenne-opstelpunten
t.b.v. mobiele telecommunicatie en zoekgebieden voor nieuwe locaties, inclusief een
uitnodiging voor een gesprek met de mobiele operators.
Wanneer heeft uw gemeente voor het laatst een plaatsingsplangesprek gevoerd met de 
operators? 

Heeft u de problematiek toen aan de orde gesteld? 

12. Bestaat er gemeentelijk, provinciaal of ander beleid dat de plaatsing van antennes op deze
specifieke locatie faciliteert of verhindert? Zoals bijvoorbeeld Beschermd Stadsgezicht,
Monumentenbeleid, Ecologische Hoogstructuur, Natura2000, grondprijs, doorlooptijden, etc.

13. Zijn er op dit moment lopende vergunningsaanvragen voor antenne-opstelpunten? Zo ja, licht
toe welke aanvragen dit zijn en wat de status van deze vergunningsaanvragen is.

14. Zijn er eerder vergunningen voor opstelpunten in of bij het probleemgebied geweigerd?
Zo ja, op welke grond(en)?
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Deel 3: Verkenning antenne-opstelpunten 

15. Geef aan op welke locaties in het probleemgebied antenne-opstelpunten zouden kunnen
worden geplaatst (bijv. hoge gebouwen/grond voor vrijstaande masten).

16. Zijn er in het probleemgebied gemeentelijke eigendommen (gebouwen/grond), die u bereid
bent ter beschikking te stellen voor het realiseren van een opstelpunt?

17. Zijn er woningbouwcorporaties of organisaties binnen uw gemeente met  hoge(re) gebouwen
(4 verdiepingen of meer)? Zo ja, welke en waar bevinden deze locaties zich?

18. Verlenen deze corporaties of organisaties medewerking aan installatie van antennes op hun
gebouwen?

Dank voor uw input. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar Monet via info@monet.nl, 
met het verzoek hierover in gesprek te gaan. Monet zorgt ervoor dat de betrokken operators 
het formulier ontvangen en hiermee aan de slag gaan. 

mailto:info@monet.nl
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