Vlaamse Gemeenschap
Rolnummer : 209
Beslissing 2002/022

22 maart 2002

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

In zake: aanvraag transportvergunning radio Double-You, eigendom van de VZW
V.R.H. uit Heultje-Westerlo (ERK2002/0232).

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid artikel 95;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van
de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep, inzonderheid artikel 21;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 12 oktober 2001;
Gelet op de aanvraag van 28 januari 2002 vanwege de VZW V.R.H. uit Heultje-Westerlo tot
het gebruiken van een tijdelijke transportverbinding;
Overwegende dat het aanvraagdossier is samengesteld conform de huidig geldende
voorschriften, zoals vervat in de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995 en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998
houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en
houdende de aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radioomroep;

BESLUIT
Artikel 1.
Aan de VZW V.R.H., Pastoor Binckstraat 12 te 2260 Heultje-Westerlo wordt
een transportvergunning toegekend, die volgende karakteristieken heeft:
*

de transportvergunning betreft:
een straalverbinding tussen Heultje (51°05’19’’ N.B. - 04°50’22’’ O.L.) en:

-

Tongerlo
(51°06’51’’ N.B. - 04°54’55’’ O.L.) op 13-14 mei 2002;
Westerlo
(51°05’13’’ N.B. - 04°54’52’’ O.L.) op 6-7 juli 2002;
Heultje
(51°05’23’’ N.B. - 04°50’14’’ O.L.) op 13-16 juli 2002;
Zoerle-Parwijs (51°05’20’’ N.B. - 04°52’00’’ O.L.) op 24-26 augustus 2002.

* de in te stellen frequentie voor de straalverbinding is 203.500 M
* verdere technische gegevens voor het tot stand brengen van de straalverbinding:
•
zender: keuringsattest VTX34NL
•
antenne: Yagi 4 elementen (winst 6 db)
•
kabel: coax type H 500;
* maximaal uitgangsvermogen van vermelde zender: 10 Watt;
* maximale hoogte van de vermelde antenne tegenover de begane grond: maximaal 10 m;
* bandbreedte: 180 KHz.
Artikel 2.
Dit besluit wordt medegedeeld aan de minister bevoegd voor telecommunicatie
en aan de betrokken aanvrager.

Artikel 3.

Roland Masyn
griffier

Dit besluit treedt in werking op 22 maart 2002.

Henri Coremans
voorzitter

