Rotterdam, 9 juni 2009

ROTTERDAM IN ACTIE TEGEN C2000 ZENDMAST
PERSBERICHT EN BUURTOPROEP

POLITIE ARRESTEERT GEMEENTERAADSLEDEN
EN BUURTBEWONERS
Het maandenlange verzet van buurtbewoners en gemeenteraad tegen de bouw van een C2000
zendmast in het centrum van Rotterdam is vanmorgen neergeslagen door de politie. Als een dief
in de nacht zijn de bouwvakkers nog voor zonsopkomst begonnen met voorbereidende
werkzaamheden. Rond zes uur waren de eerste buurtbewoners ter plekke om de bouw te
blokkeren. Al snel werden zij ondersteund door een afvaardiging van een meerderheid van de
Rotterdamse gemeenteraad, te weten de gemeenteraadsleden Marco Heijmen (PvdA), Arno
Bonte (Groen Links), Leo de Kleijn (SP) en Hennie van Schaik (Leefbaar). Bonte, de Kleijn en
enkele buurtbewoners ketenden zich vast aan de hijskraan, terwijl een honderdtal
buurtbewoners, kinderen en sympathisanten op andere manieren ludiek weerstand bood. Hierbij
zes foto's van een droevige ochtend in Rotterdam-centrum

foto1: Actievoerders bij hijskraan

foto 2: vastgeketend aan de hijskraan

Kort nadat de kleine kinderen naar school waren vertrokken, werd de politie grimmiger.
Rond tien uur begonnen zij met veel fysiek geweld de actievoerders af te voeren. Het
ging er bepaald niet zachtzinnig aan toe. De politie liet zich zelfs helpen door een aantal
potige bouwvakkers, die soms rake klappen en stoten uitdeelden.

foto 3: actievoerder met spandoekbord en al opgepakt

Foto4: actievoerders tegen grond gedrukt en weggesleept

Foto 5: Arrestatie van actievoerder. Links de nog vastgeketende Arno Bonte, die kort hierop zou worden ingerekend

foto 6: Arrestant in politiebusje, nog vastgeketend aan mede-arrestant en SP-coryfee Ineke Palm

Uiteindelijk werden vier buurtgenoten, twee gemeenteraadsleden (Arno Bonte en Leo de Kleijn)
en de SP-politica Ineke Palm gearresteerd en gevankelijk afgevoerd.
De mast staat er vandaag of morgen, maar DE ACTIES ZIJN NOG NIET VOORBIJ ! Het is al eerder
voorgekomen dat een reeds gebouwde mast weer werd afgebroken onder politieke druk. Wij
hebben nog meerdere ijzers in het vuur, en met uw hulp is de strijd nog niet gestreden.
Houd uw e-mail in de gaten, want WIJ GAAN DOOR! Met vriendelijke groet,
Actiecomité Hier Past Geen Mast

www.hierpastgeenmast.nl
woordvoerder Judith Bokhove
010-4775839; 06-24520106
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