
Van: Nieuwsbrief Antennebureau <nieuwsbrief@antennebureau.nl> 
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 12:34 
Onderwerp: De Rijksoverheid organiseert voor u online kenniscafés over 5G en antennes. 
 
Beste griffie, beste medewerker van de gemeente,  
 
We verzoeken u onderstaande uitnodiging van de Rijksoverheid via de interne kanalen onder de aandacht 
te brengen bij uw raadsleden.  
 
Ontvangt u vragen van inwoners over de uitrol van 5G? Heeft u vragen over antennes en gezondheid? 
Meld u dan nu aan voor de gratis online kenniscafés van het Antennebureau over antennes en 5G.  
 
Kenniscafés over antennes en 5G 
Gedurende dit jaar biedt het Antennebureau verschillende online kenniscafés over antennes en 5G:  

• Antennes in de gemeente: een vooruitblik – donderdag 1 juli 2021 
Hoe zit het mobiele netwerk in elkaar en welke veranderingen komen op ons af met de komst 
van 5G? 

 

• Antennes en gezondheid – woensdag 29 september 2021 
Wat is de laatste stand van zaken over wetenschappelijk onderzoek naar elektromagnetische 
velden en gezondheid? Waar vind je informatie om vragen van inwoners te beantwoorden en 
hoe ga je om met de zorgen van mensen over gezondheidseffecten?  

 

• Meten = weten - woensdag 3 november 2021  
Hoe worden elektromagnetische velden gemeten en is dit anders bij 5G?  

 

• Nieuwe wet- en regelgeving en de rol van de gemeente – woensdag 24 november 2021 
Met de komst van 5G is er nieuwe wet- en regelgeving waarmee gemeenten worden 
geconfronteerd. Wat betekent dit voor gemeenten en hoe kun je ermee omgaan?  

 

• 5G en fieldlabs, verhalen uit de praktijk – woensdag 8 december 2021 
Wat is er mogelijk met 5G en wat heeft de gemeente er aan? Wat wordt momenteel getest en 
wat zijn de ervaringen tot nu toe? 

 
In sessies van ongeveer een uur wordt u volledig bijgepraat over het thema naar uw keuze. Aansluitend 
bieden we de mogelijkheid om digitaal na te praten met de gastsprekers, de adviseurs van het 
Antennebureau en andere deelnemers. Deelname is gratis.  
 
Aanmelden 
Aanmelden kan via het formulier op onze website 
(https://www.antennebureau.nl/organisatie/kenniscafe-antennebureau). Let op! Nadat u het online 
formulier heeft ingevuld moet u deze in dezelfde webpagina nog bevestigen.    
 
Wie is het Antennebureau? 
Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes. U kunt bij ons terecht 
met vragen over antennes. Ook geven wij voorlichting op locatie en organiseren wij cursussen voor 

https://www.antennebureau.nl/organisatie/kenniscafe-antennebureau


professionals. Meer informatie over het Antennebureau vindt u op onze website 
(https://www.antennebureau.nl/).  
 
We treffen u graag digitaal tijdens een van onze online kenniscafés!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
……………. 
Hoofd Antennebureau  
 

 

https://www.antennebureau.nl/

