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ANTENNEDOSSIERS
Het Web-formulier van LNE
Na het verwerken van de opmerkingen (waarbij VRA een aantal cruciale zaken heeft
doorgegeven) is de Vlaamse Overheid blijkbaar klaar met het webformulier voor het
verplichte indienen van je antennes, in geval van het jaarlijks minder dan 175 uren
uitzenden. Tegenover de eerste versie een tweetal weken geleden zijn aanpassingen vooral
de extra opties voor het wijzigen van adresgegevens en een betere omschrijving van het
vermogen, aldus de dienst Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
Je kan dat formulier vinden, invullen en versturen via de link naar de website.
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/kennisgeving-antennes
LNE meldt dat onze opmerkingen die niet konden worden gerealiseerd te wijten zijn aan de
layout die het systeem dat zij gebruiken toelaat. Zij vinden het ook jammer dat dat zij (nog
niet) kunnen werken met het door ons voorgestelde systeem van een ‘account’ per
radioamateur, waarop je telkens zou kunnen inloggen om je gegevens en antennes te bekijken
en aan te passen. Op termijn voorzien zij wel om een dergelijk systeem uit te werken, maar
dat is nu direct onmogelijk omwille van een aantal prioritaire ICT-projecten.
Radioamateurs kunnen ten allen tijde een overzicht van hun antennes opvragen via een e-mail
aan milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be
Voor radioamateurs zonder PC of zonder internet toegang is het mogelijk om de kennisgeving
via een document op papier of zelfs telefonisch op het nummer 02-553.11.31. Je kan
desgevallend het hierna afgebeelde formulier gebruiken.
Mochten er nog opmerkingen zijn over het formulier dan kan dat nog tot vrijdagavond (9
maart). Best is ook dat je een kopie van je eventuele opmerking (ook) aan ons bezorgt voor
een gepaste opvolging.
Op de volgende pagina kan je een schermafbeelding vinden van het meldingsformulier en
daarna nog een –als voorbeeld- ingevuld formulier . Wij hopen jullie hiermee van dienst te
zijn, maar bij problemen mag je ons uiteraard steeds contacteren. Bovendien herinneren wij
julle aan vorige uitgaven van VRA-Informatief wat betreft het opzoeken van coördinaten
(2012-06). Let op: IN TE DIENEN Vóó 31 DECEMBER 2012!!!
Gust
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
Niets in deze uitgave mag (geheel of gedeeltelijk) verder worden verspreid, verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze ook, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Alle rechten voorbehouden.
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