
Raad tast na debat in duister

Castricum ziet
UMTS niet zitten
000. unVUIlK

CAST Il.ICllM - H et was d e bedoeling dat d e gem een te raad
van Cast ricu m er war wijzer van zou worden , de voorlich
tingsavond over umrs-rnasren. voer- en tegenstanders de
den hun zegje, Maar uiteindelijk weten de raadsleden nog
niet wat ze mogen en kunnen doen. Duidelijk is wel dat ze
die masten niet zo erg zien zin en. .

MllJ ook dat is al mosterd na de
mulrijd. Bu t Hu izing van bet
Antennebureau onthu lde dat er
al nege n um rs-roasren in Castri
cum staan. Plus de dertig gsm
an tennes di e er al waren maakt
dat 39 masten. En er liggen nog
d rie aanvragen van telecc mbe
drijven voor een vergunning
voor een nieuwe mllt.

K.tn dar niet een beetje min
der. was de vraag WUI raadste
den mee kwamen. Daar kwamen
d rie antwoorden op. Lizet Baars,
woord voerster van de telecombe
drijven, legde uit dat het niet
minder kan, maar d.u de tele
combedrijven wel graag met de
gemeente praten waar die mas
ten mogen komen. En B.lrt Hui
zi ng van het Antennebure.lu W.lS

kl ip en klaar. de dekk ing van de
vier gsm-en um e -nerweeken in

Nederland is goed, maar decapa
citeit schi et tekort. De huidige
masten kunnen maar een he
paald aantal telefoon tjes aan. En
er worden steeds weer nieuwe
roepass ingen voor mobiele tele
communlcanc verzonne n. Dus
moeten er meer masten b ij ko
men om de negentien miljoe n
abonnees van een mobid bel
abcnnernen r in dit land te kun
nen bedienen.

veel werd geschermd met ge
zo ndheidsaspecren. Wever. d ie
zelf ernstige gezondbcidsklach
ten kreeg toen een gsm-pu l
vl.1kbij z:ijn h uis in Enkhuizen
werd geplaatst, kwam aan met
talrijke tn remartona e weten
sch"p~lijke onder:z.oeken d ie
bcwijz:en dol t er tets niet deugt
met de st raling van mobiele rele
fonle. Zijn oplossing: zet d ie

enorme pru tpollen ver bui ten de
dorpen, en breng de zegeheten
'veldsterkte' (de ku cht waarmee
de straling word t ui rgezcndcnj
omlaag.

Maar dat kan niet samengaan,
wierpen Huiz:ing en Baars tegen.
Met een lage veldsterkte kunnen
de zenders op de antennemasten
eUu.u niet meer bereiken, wat
voorwaarde is voor een dekkend
netwerk. En dan krij g je de mo
biele bell ers weer op je d olk met
klachten.

Dar mobiele telefonie inrnid
delsenm isbaar is in het dagelijks
leven, is voor veel raadsleden on
omstreden. zeirsStop UMTS wil
du r nier aan tornen . Maar hoe er
met de an tennemas ten moet
word en omgegaan d ie dar moge
lijk moeten molken, weten de
volksvenegenwoordfgers zelf
nog n iet.

Wet houder Porregies moet nu
een gemeentelijk anrennetetc td
opstellen dat in februari naar de
gemeen teraad moet voor beslu it
vorming. Dus dur heeft de ge
meente al MIemaal n iets over te
vertellen. En dol t Iaa tsre was her
~n ige dat echt d uidelijk was.


