
 

Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 29 januari 2023 

 

Oproep  Oproep  Oproep  Oproep 
De voormalige Philipsschool aan de A. Philipsweg te Hilversum, voorheen Meerweg, staat op de 

nominatie om gesloopt te worden i.v.m. het bouwen van woningen op dat terrein. Het gebouw is nu 

tijdelijk in gebruik voor de opvang van asielzoekers uit Oekraïne. 

 

 
 

Op dit gebouw staan antennes voor mobiele telefonie van Vodafone die, voordat het gebouw 

gesloopt gaat worden, verplaatst moeten worden. Tijdens een voorlichtingsavond, in De Morgenster 

op 7 september 2022, is er door de daar aanwezige medewerkers van MD7 en Ericsson verteld dat er  

 



 
 

voor de verplaatsing van deze mast meerdere locaties zijn onderzocht maar deze zijn allemaal  

afgevallen. De enige optie die overbleef, volgens hen, is een plek op de rioolwaterzuivering. 

 

Dat is nu net de plek waarvan de bewoners en ook wij vinden dat dit niet de geschikte plek is. De 

tijdelijke mast van 40 meter, die later vervangen gaat worden door een definitieve mast, gaat het 

illusielandschap danig aantasten. Zowel vanuit de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve als vanaf de 

Zuiderheide en het Laarder Wasmeer is deze 40 meter hoge mast landschap vervuilend. Meerdere 

bewoners hebben daarom al bezwaar aangetekend tegen de plaatsing van deze mast. Binnen dit 

gebied moet hij komen te staan. 

 

 
 

 



 
 

Uiteindelijk is dit het resultaat als de mast hier geplaatst gaat worden. Het donkere gedeelte is 

Anna’s berg die ligt in de nieuwe woonwijk. Deze berg is maar 22 meter hoog is. De mast komt hier  

nog eens 18 meter bovenuit te steken  

 

Wij begrijpen de weerstand van de bewoners. Zij zijn in het verleden door de gemeente ook al op het 

verkeerde been gezet waar het ging om het plaatsen van zonnepanelen op de rioolwaterzuivering. In 

een voorlichtingsfilmpje werd dit beeld geschetst. 

 

 
 

Na het verlenen van de vergunning bleek dat het een dakconstructie ging worden waardoor de 

bewoners tegen een wand van zonnepanelen aankijken. Ook vanaf de zuiderheide/Laarder wasmeer 

is deze dakconstructie als horizonvervuilend te zien. 

 
 



 
 

Constructietekening volgens de verleende vergunning. 

 
Om nu te voorkomen dat er nog meer geplaatst gaat worden wat het landschap aantast is er een 

petitie gestart tegen de komst van deze mast. 

 

Bent u het met ons en de bewoners eens dat deze mast hier niet geplaatst moet worden dan 

verzoeken wij u de petitie mede te ondertekenen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van deze 

link: Plaats géén 40 meter hoge zendmast in Anna’s Hoeve - Petities.nl 

 

Wanneer u de petitie ondertekend hebt ontvangt, u op het door u opgegeven e-mailadres, een 

mailtje waarin u gevraagd wordt om de ondertekening te bevestigen. Dit is noodzakelijk om fraude 

bij de ondertekening te voorkomen. Vergeet dus niet om deze stap ook nog uit te voeren anders 

wordt uw stem niet meegenomen. 

 

Wilt u naast het ondertekenen van de petitie ook officieel bezwaar maken tegen de komst van deze 

mast dan heeft u hiervoor nog tot 7 februari de tijd. Bent u van plan dit ook te gaan doen dan is enige 

haast dus geboden. Voor de eisen waaraan uw bezwaar moet voldoen kunt u deze link gebruiken: 

https://hilversum.nl/klacht-bezwaar-beroep/bezwaar-tegen-gemeentelijke-besluiten 

Het gaat om deze nummers waarmee de vergunningsaanvragen bij de gemeente in behandeling zijn: 

 

CLZ_VRG_DOS_851509 (voor het plaatsen van de tijdelijke mast) 

CLZ_VRG_DOS_851575 (voor het plaatsen van de definitieve mast) 

Let op dat u een bezwaar indient en geen zienswijze. Deze laatste wordt gelijk afgewezen. 

 

Namens onze vereniging en de bewoners van de woonwijk Anna’s Hoeve, bedanken wij u voor uw 

steun in de strijd tegen de komst van deze mast. 

https://petities.nl/petitions/plaats-geen-40-meter-hoge-zendmast-in-anna-s-hoeve?locale=nl
https://hilversum.nl/klacht-bezwaar-beroep/bezwaar-tegen-gemeentelijke-besluiten

