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Naar aanleiding van uw brief dd 19 juni jongstleden kenmerk AT-EZ/578695 het navolgende
Er is onrust ontstaan in de Haagse Regio omtrent de repeaters in Den Haag en Zoetermeer
Mij is verzocht om de aankomende machtiging om te zetten naar een stads repeater
Omtrent dit onderwerp heeft er op 7 november een overleg plaatsgevonden tussen de
voorzitter afdeling Den Haag, algemeen voorzitter van de VERON, voorzitter afdeling
Zoetermeer en mij
Hierbij is het volgende aan de orde gekomen
De afdeling Den Haag wil graag de regio functie van de repeater behouden en dat ik in
Zoetermeer een stads repeater op zet
Ik heb daar aangegeven dat ik daar in principe geen problemen mee heb
Allen door de bebouwing in Zoetermeer en de ervaringen daarmee kunnen we in Zoetermeer
niet volstaan met een vermogen van 1dbW vandaar dat er bij de aanvraag 10dbW is
aangevraagd
Ik ben bereid de regio functie aan Den Haag te laten op het moment dat ik niet gehouden ben
aan de 1dbW die normaal gebruikelijk is voor stads repeaters
Graag wil ik een zodanige situatie creeren dat de repeaters in heel Zoetermeer goed werkbaar
zijn
Hiervoor wil ik zowel met het vermogen als de opstelplaats mogen experimenteren
Dit voor een tijdsduur van minimaal een jaar
Als er een goede oplossing gevonden is kan deze situatie definitief worden voor de repeaters
in Zoetermeer dit zal dan een welkome aanvulling zijn voor de Haagse regio
Deze wijziging wordt ondersteund door de VERON hieromtrent verwijs ik naar de brief van
de algemeen voorzitter van de VERON de heer D.W. Harms
Ik hoop dat u wil meewerken om een conflict te voorkomen en de toestemming zoals hier
verwoord wil verlenen

Met vriendelijke groet,
Paul van Strien (PA3DFR)

