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Het Antennebureau organiseert de komende maanden 5 online
kenniscafés voor gemeenteraadsleden en -medewerkers. Een
laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te
worden over verschillende aspecten van 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?
 
Programma
De kenniscafés starten om 19.30 uur en duren een uur. Aansluitend hebben we
nog een half uur de tijd om met elkaar na te praten en specifieke vragen te stellen
aan de gastsprekers en de adviseurs van het Antennebureau.
Locatie en tijd

·       Online
·       19:30 - 21:00 uur
Doelgroep
Bent u gemeenteraadslid of werkt u voor een gemeente? Schrijf u dan in. 
Aanmelden en Organisator
Antennebureau
 
 
Met vriendelijke groet,
Marjan Merkelbach
 
Beleidsadviseur Milieu – Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Papendrecht
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woensdag afwezig
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