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Onderwerp 

 

Reclamemast bij Eerde 

 

 

 

Beste heer Van Voorst, 

 

Uw vragen van 14 februari 2023 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

U heeft een verzoek ontvangen om de plaatsing van een reclamezuil langs de A50 bij Eerde toe 

te staan. Naar aanleiding hiervan heeft Hart de volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de bezwaren die de aanvraag opleverde? 

2. Kent u de via de media geuite kritiek dat de gemeente niet reageert op mails van die critici?  

       Is die kritiek terecht? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u voornemens de aanvraag goed te keuren? Zo ja, waarom? 

 

Antwoord: 

1. Bent u bekend met de bezwaren die de aanvraag opleverde? 

Wij zijn bekend met de premature bezwaren die de aanvraag gaat opleveren. Na het nemen van 

het besluit is pas een recht op bezwaar te maken tegen het genomen besluit.  

 

2. Kent u de via de media geuite kritiek dat de gemeente niet reageert op mails van die critici?  

       Is die kritiek terecht? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn bekend met de kritiek. Echter kunnen wij ons hier niet in vinden. Er is meermaals 

telefonisch en mail contact geweest met de belanghebbenden. Tevens hebben er onder andere 

op 26 januari gesprekken plaats gevonden met de dorpsraad Eerde. 

Ook heeft de initiatief nemer contact gehad met de belanghebbenden die zich hiervoor gemeld 

hebben. 
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3. Bent u voornemens de aanvraag goed te keuren? Zo ja, waarom? 

Bestemmingsplan-technisch zal een reclamemast inderdaad vergund moeten worden. De overlast 

is gerelateerd aan de licht intensiteit, gekoppeld aan de voorgenomen oppervlakte van de LED 

schermen. Rijkswaterstaat (wegbeheerder) zal tevens een toetsing hiervoor uitvoeren en een 

advies geven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. Goijaarts 

 

 

 

 

 


