Coornhert Lyceum klaagt bii gemeente over noodantenne T-Mobile

Haarlem tt De noodmast van T-Mobile, die al maanden op vijftien meter afstand van het Coornhert Lyce-

um staat, moet zo snel mogelijk
weg.

Het is ongelofelijk dat de gemeente
Haarlem hiervoor een tijdelijke vergunning heeft verleend, zegt Ro-

gedaan bij de commissie beroep en
bezwaar van de gemeente. IJij zat
daar tezamen met bewoners van de
nabij gelegen fl at Het Hoge Hout die
ook tegen de noodmast zijn.
Volgens Smink is die antenne er zomaar gekomen. De school kreeg in

november een brief van T-Mobile
waarin stond dat er op het parkeerterrein achter de school werkzaamheden zouden worden verricht met

uit

opmaken dat er zotn telefoon-

mast zou komen."
De gemeente betoogt datde vergunning is verleend op tijdelijke basis.
Dat is gebeurd omdat de Kinheimflat ineens werd gesloopt. DaaÍ had

T-Mobile een telefoonmast op
staan. Omdat er verder nietveel plek
waS om de mast neer tezeften, werd

gekozen voor de parkeerplaats, zei
de directeur van T-Mobile.

klaagt hij over de slechte communicatie. De mast is gekoppeld aan een
noodstroomaggregaat dat op diesel

loopt en vreselijke stank veroorzaakt.De gemeente stelt dat zeniet
zomaaÍ de plaatsing van een mast
kan verbieden. Aan de voorwaarden
wordt voldaan en het is maar voor
een jaar.

+ Regionaal

5: Coornhert
onder UMTS-mast

lijdt

Directeur T-Mobile:'Mast over twee maanden weg, dieselaggregaat verdwiint wiidag al'

Coornhert liidt onder UMTS-mast
tijdelijke zendmàst met noodaggregaat van T-Mobilê.

Blij woont al
rwintig jaar in de flat. Ze herinnert
zich dat de mast plotseling op het
parkeerterrein achter-de "flat Het
Hoge Hout stond. ,,Hoe kan dit zo
gaan! Wij wisten van nietst' Ook onBewoonster Erika de

à vervolg voorpagina
Haarlem :lcDe noodmast van T-Mobile aan de Claus Sluterweg in Haarlem moet zo snel mogelijk weg. Het
dieselaggregaat waarop de mast is
aangesloten, stinkt De mast zelf
veroorzaakt straling waarvan sommige flatbewoners zeggen ziek te

worden.
Dat werd woensdag bij de commissie beroep en bezwaar naar voren ge-

afgeeft!

:

De klachten van de bewoners zijn al
l-anger bekend. Zij hebben in no-

heidskladrten heeft door de mast.
,Je wordt et ziek van. Nederland
heeft het hoogste stralingsniveau.

'toen de noodzendmast
werd geplaatst direct de publiciteit
gezocht. ïnmiddels worden ze gesteund door .zestig flatbewoners.
Nieuw is de kritiek van het Coornhert Lyceum. Rector Ronald Smink
vindt dat er tegen'alle waarden en
normen is ingegaan'met het plaat-

Ërzijn allerlei onderzoeken

over die

sen van de mast.,rDe gemeente ver-

elkaar tegenspreken. Gemeente, u
beslist over leven en dood, zet die

leent een vergunning en de school
wordt totaal niet geinformeerd. Wij

derzoek bij de gemeente heeff voor
haar geen duidelijkheid opgeleverd.
De

Blij zegt dat ze allerlei gezond-

bracht door drie bezwaarmakers;
bewoners en. de directie van het, zendmast verder dan 35o meterj'
Coornhert Lyceum.In dit gevelgaet Bewoonster Inge van Duijn van de
het om de vedeende vergunning in Claus Sluterweg woont 9 jaar in de
november voor de plaatsing van een

welijk wonen. Buiten staat een vreselijk aggregaat. Ik snap niet dat de
gemeente hiervoor een vergunning

flat van Elan Wonen.,,Het is afschu-

veniber

moeten als school aan allerlei regels
voldoen, en hier wordt niet gecom-

municeerd.'
Sminkkan het de ouders niet uitleg-

gen wat er naastzijn school gebeurt
terwijl hij er dagelijls op wordt aan-

gesproken. ,,Of die straling wel of
niet gevaarlijk is weet ik niet. Daarover zijn ook de meningen bij onze
natuurkunde-docenten verdeeld.

Maarde mast moetzo snel mogel[ik
weg." Dagelijks wordt hij over de
kwestie lastiggevallen met vragen
van ouders van basisscholen en ouders van leerlingen. ,,We hebben dit
weekeinde open dagen en ik kan
niet uitleggen waarom die masthier
staat. Wij doen van alles om leerlin-

gen binnen te halen, en dit is erg
slecht voor de beeldvorming van onze school.'
Volgens de gemeente heeft T-Mobile de verantwoordelijkheid om de
buurt en school te informeren. Dat
is ook gedaan , zegt de T-Mobile-di-

recteuÍ. Hij leest alleen een andere
alinea in de brief voor die aan de bewoners is gestuurd dan die de bewoners zeggen te hebben gekregen.
Daarin sfaat wel dat er een tijdelijke
zendmast zou komen. T-Mobile betoogt dat de straling ongevaarlijk is
en dat het bedrijf zich aan alle natio-

nale en internationale richtlijnen
houdt. Er wordt verwezen fiaat Íapporten en websites waarop het allemaal staat. De directeur heeft ook
nog goed nieuws. Als het allemaal
goed gaat, gaat de noodmast vrijdag

van het aggÍegaat af. Over twee
maanden kan de mast dan op de flat
worden geplaatst. Hij heeft inmiddels begrepen dat de helft van de
flatbewoners het daarmee eens .is.
De commissie komt over zes weken
met een advies aan B en W.

