
Wie gaan er schuil achter
dat Bewoners Collectief?
Hoofddorp e,4 Ze noem€n ziduelf
Bewoners Collectief z€nalnastpro-
test ToolenbuÍg, oveÍbos €n Bom-
holm. En het werk vm d€ze lobby-
ist€n lijkt €ffectid. DooÍ hun mai
len, b€llen €n inspÍeken tijdens de
readssessie van voÍiae week, gaan
raadsleden zich bÍeder informeren
voordat de beslissing valt over een
dcuw ant€nneb€leid.
Maar wi€ zijn de led€n van dat
coll€crief eiser ijk? En ho€ hebben
ze elkaar g€vondêd D€ laatste
vÍaÀs blijkt hct gcmikkelijkst te
bcantwoor.lc.. Tocn iD nlcibij een
h-andj€vol bewoners .cn brief op de
deurmat viel m€t de DededeliÍg
dat eÍ e€n v€ertig m€ter hoge en-
tenne op het ddedjk€npunt
Ijwcg-CanDcDburgpad zou korne!,
volgde d€ ene actie de and€Íe op.
ch€ck€n wi€ w€l en geeÍr brief haal
eekrcg€n. Kopiëren €n noamr:ls
kopiëÍen.Bellen,bÍievenschdjven,
!áí d€ur tot dcuÍ eaan om (vijÍ-
honderd) hàndtekeningen te verzà-
melen in eetr streàl vD vierhon-
derd met€r rond de g€pland€ masL
Do€n wat nodig is, wanneer det
nodig is. Dat is en blijft het motto.
PeÍ onderwerp zijn €r stuurgÍoÈ
p€Í! van 'puuÍ b€stuuÍltk tot
'straling in hlds'. De €€tr bÍengt
gtxxg wet roÍd. Íen ander stapt
semal<kelijk nÉr mbteraÍen als
tw€e van de diie wijkraden gem
punt maken van de straling.
,,En d€ me€sten kunn€n go€d
lezef', weet sa[dra ]taitsmÀ ,,om-
dat het €en vÍij nieuw fenomeen js,

hoor je €lke volsende das Ín€eÍ. En
het mooiste is: m€nsen bieden
spontaan hun hulp aan, d€d€n dat
al toen vre vrtr dêllr tot deuÍ gin-
gen. LeuÍeÍr hoeven we nooit."
D€ vraas wie al die mensen zin, is
moeiljjk€Í t€ b€antwooÍden. want
ze 'ïoeven niet zo nodig met al€

namen in de kand. steÍk€Í nog, in
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ln het lode'gebied Íond de geplànde zendmast op de hoek uweg'cannenbuGpad liggen kindeÍdagverblijfGÍemlins en
de uwesschool (op 225 tot 2so met€t en de basisrcholen vÍed€bu€, rwickel en Dê wijngaard (op 3so meieÍ).

de begiÍilagen wildm l€il€tr h€t
lidst anoniem hun verheal doeÍL
omdat m€die dat niet zager zitter
€n ook vooÍ het inspreken bij de
gemeenteraad een wooÍdvoerd€Í
nodiq bleek, kwam die er.
De genoemde Haitsma vrierp zich
daaÍoor oÈ een beetj€ tegen wil
€n alan}. ze poseef ook liever niet,

nu er een foro nodis is bij een
artikd is oveÍ de stfijd. Want zo
reden€ert z€, 'h€t is niet zo dat
miin persooÍrtje de gÍoep b'. Maar
ja, die groep wil al €v€flmin. En het
b€€ld vrn HaitsmÀ, vastaelegd
dooÍ d€ camera's van de geme€nt€
bíj het insprcker in de raadsza.d,
blijkt wat v:as.

23 mei sprat ze Íouwens voor h€t
e€rct in..KoÍt €Ina weral de vergun-
ningaanraag voor m:steD zoals op
d€ ho€k Ijweg-Cànnenburgpad
ineetÍokler en kwam €í €en diuk-
bezoóte infoÍmeti€avond. ook
beloofde de g€meente det eÍ bij
ieder€ aanvraac zo'n avond komt.
?ÍovideÍs moet€n di€ oÍganis€Íen.

'De mens is
proeÍkoniin
HooÍddoÍp * T€gemtaÍdeÍ
Haitsma k€nt het argumert
van de voorstandeÍs: h€t zou
niet éên op éétr b€w€zen ziin
dlt de €lektromagnetisch€
sÍaling van zendmasten slecht

,,hderalaad", zeet ze dar! ,de
aevolg€n voor de langeÍe ter-
mijn zijn nog niet hdemaal te
ov€Ízien. Straling als g€volA
un zendmsten best at ook
nog Diet zo lang. De m€r$ is
dus eisenlijk proeíkonijn."
,Èr zijn wel st€€ds meer aan-
\a'ijzinsen dat het sl€cht is,
Maar het lijkt te gaan zoats bij
asbest en Íoken. om d€ buger
ni€t te veel angst aen te jage\
houdt de ov€Íheid zo lang mo-
eelijk kritische rappoten on-
d€Í de pet. En j& ook bij rok€n
js h€t zo alatje €Í niet per se aan
dood gaat. De kans is wel flitrk
gÍoteÍ, wêten we inmidd€Is."
Dus kregen B erl w mÍ HaaÍ-
lemmeÍm€€r vorig€ week een
bdd van €€n int€Ínationale
groep doktoíen, otrd€Í wi€ €en
NobelprijswinnaaÍ. Dat'Doc-
toÍs for saf€r schoob' nad via
het Bewone$ coll€ctief s€-
hoord dat B en W marten rdl-
len to€staan vanaf vijfEg meter
van scholen €n kinderdagxer-
blijver! eenz€lfde afstand als
bij 38o kv-masten. Etr dat veí-
ontrustte de doctoÍen, aangè
zi€n er binnen vijfhondeÍd
met€Í 'duidelijk €Evar€n zi.in
voor de volkssezondheid'.
KindeÍen en zwang€r€ vrou-
wen zouden de grootst€ dsico's
lop€n. MaaÍ - verwizeod neer
de nodis€ onderzoeken - dur-
ven de docroren de st€lling aan
dat eenieders gezonilheid
s'oidt bedreisd. ond€Í m€eÍ
reppen ze over een dÍeigeÍrde
aantasting van h€t irnmuun-
syst€em, mocelijk€ DNA-bÈ
schadigincen, sl€chter slapen


