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Regionaal

Haarlemmermeer

9ng.!I&4rÉrw udEr írst DrrJdBlrra:rg' PÍoudeÍs moetcn die otgênlseÍen.

bjjvooibe€ld tegen de vercniging
N€derledls€ Gemeenten ilat je het
eÍ d€t mee eens b€ít hoe ali€ orya-
nisatiq nameÍr,s d€ g€m€€rÍe&
hear kabbel zet ond€r het arlten-
nëonveÀant alat dít alles moa€lÍk

H€t verzet kan ook via ale politieke
partijen lopeÍ! ,y'k nadsleden en
wethoud€rc hun geeswentaDteÈ in
Den Hàeg aansPrcke& kan het
ministeÍie van êcoDomisóe zak€n
extra eisen gean st€lled wàlneér
telecombedÍijven w€er €€ns eeo
fijomtz igeÍ net willetr uitrollêÍL
Want waarom moet hetaltijd oP de
soedkoopstem ler, teÍivijl het
ook v€iliger kar door technische
innovati€ €n vÍÍhoril€rd meteÍ van
b€bouwlne te bljvef Een ov€Í-
h€id moei mêt stuen oP v'/at plo-

viders will€n. Dle hebbên tenslotte
naaÍ één belang: g€ld verdi€n€n."
Het v€rbaasthear dat, teÍv{iil er
'oveÍal i[ het laniF reurina ontstaat
Íond marten, alaar lendelijk'trog
niet veel mee woralt gedaad. ,,we
hebbeÍL wat íraling betrêft, de
ruimste veiligheitl$oÍmen t€Í
weÍ€14 Àsof het bij ons ÍÉnder
kwàad kaÍr dan, pal$eg ill België
of oosteÍrijk"
Ook h€t Antennebur€au, opgez€t
dooÍ d€ ov€rheial om onafhaokelij_
ke voorlichtitrg t€ geve& b€ziet ze
met wantÍouwen. ,,Een van d€
doelste[ingen is het voorkom€n
mn maatsdupp€lijk€ vteerstanal
Dat klink als efdekken, terwijl
i€dereeD toch vril weten het hoe
€€ht zit bii zoiets belangriik als
zijn eezondheid)"

'Niet tegen, maar met gemeente vechten
HooÍddorp * I{a'lI hei Bewoners
Coll€ctief z€ndmastpÍotest op
hoopt) Dd het, m eên goede infoÍ_
mati€evond waafiooÍ het z€ker
tw€e spÍekeÍs wil aatrdtageq €€n-
.lÍaótig met de g€m€€nte kan
oprÍ€kk€n,
,,semen staaD v'e ilan st€d{er tegen
iets dát 24 uur peÍ dág onz€ huizen
en onze gezonde lióamen binnen-
alriryt €n daatm€€ onze GÍonil_
r€ótetr aantasd', vreet \roordvoerj
steÍ Hartsmr- ,,WxÀt rr11 moet je als
buÍger ste€ds maaÍ wê€r de gÈ
m€€trte vooÍ tt€ rcchter slep als
ili€ €en b€pealde aanvraag van €€tr
pÍovrdfl goeilkeurt."
In het voorlopig aatrgehouilen
tseleld mastetr vooÍ anteoii€-iÍ- .

stdlrtiesi opgesteld odrdet tdÈ
combed rijveí eetr fijDm^zlger tret

willen en íatbewoneÍs installaties
beu aj& st€llm 3 en w ilat eetr
gemeente ni€t zo ved spe€liuimte
he€ft. Zo mocht ze van de R ail vaÍl
Statê niet itr een palaplu-best€m-
miDgsplan r€gelen dat ant€DnÈ
insta aties 'zo veel mog€liikbuit€n
ale bebouvrde kom er het liefst niet
op \Poongebouwen' geplaatst
me.ten worden
Wel m€ldde het colleg€ in de 'Ee_
leidiÍegels afi Fíking bestemlnincis-
plan' alat h€t li€v€Í aeeÍt mast€n iÍ1
woonwijker etr bij scholetr en
kindeíl4xerblijv€n ziet Maar ds
puntje bij páàltje komt, zou het
'geen b€l€idsruimte hebbed om de
plaatsiÈg van antenne-insÉllati€s
teeetr te houden, €nkel oP basis van
de bezorgdheid omÍ€nt hogelijk€
sezondheidsÍisico3'. waff, zo is de

veÍldaÍirer 0malat het Rlik voor-
alsDog urtgaat vàn het ontbÍeken
van gezondh€idsdsico's bij langdu-
rige chonisóe blootst€lling aan
stralitrg, mogen de atrt€nne-instal-
laties ov€ral woraler g€plaatst.' wel
rnoet het publiek op een'v€ilige
afstanill yan tlrie meteÍ pal voor eÀ
êen halYe m€ter prl oDdeÍ het
antenft parcd woral€n gelprilen.
oÍnalet dé mastm ruet binnen dÍie
met€r vrrr gebouwen word€n ge
plaatst e! e$enn€-i$talletles
ftrs€n de alenig €n v€€ríg mêter
boven ale gÍotrd woÍd€n gehatrgeÍL
q'ordt volg€ns het coll€g€ ruim-
s.hoots voldaán aen dre iÍrtexnatio-
nale ICNRP-norm.
Hait ma wil duid€lijk meeÍ. ,éls j€
echt iets ni€t q'ilt, dan laat je het je
ook niet gebêrlÍen. DeIt z€g je


