Nieuwsbrief mei 2007

Betreft: een tweede, nieuw alternatief voor de locatie van de zendmast
Reacties vorig alternatief
Allereerst wil KindveiligKernhem alle mensen bedanken, die een reactie hebben gegeven op
het voorstel van gemeente Ede om de zendmast zo’n 150 meter te verplaatsen. Heel veel
mensen hebben aangegeven niet blij te zijn met dit alternatief. U kunt de reacties terugvinden
op onze website: www.kindveiligkernhem.nl. Wij hebben uit privacyredenen naam en
contactgegevens verwijderd.
Nieuw alternatief
KindveiligKernhem heeft de reacties besproken met de wethouder. Naar aanleiding van de aard
en de hoeveelheid reacties heeft de wethouder besloten om toch nog eens samen met de
providers te kijken of er niet een ander alternatief is. Hij doet nu het volgende voorstel:
Locatie 2e alternatief
Dit laatste alternatief voor de locatie van de zendmast is ongeveer 450 meter verwijderd van
de scholen en 350 meter van het dichtstbijzijnde huis in Kernhem. De gemeente is
voornemens de zendmast te plaatsen tegenover de ingang van L’orage aan de Lunterseweg.
Op onderstaande luchtfoto is de laatste locatie te zien als een gele stip. (rood=huidige locatie
bij de Meander; blauw=eerste alternatief; de stippen geven ongeveer de locatie aan).
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Gegevens zendmast
De zendmast zal een definitief karakter hebben. De hoogte is op dit moment voor ons
onbekend. Wel is duidelijk dat het een hoge mast zal worden. Gemeente Ede wil de mast bij of
tussen drie populieren zetten. Gemeente Ede is voornemens om de vergunningaanvraag voor
deze mast op woensdag 9 mei in Ede-Stad te publiceren.
Uitgangspunten KindveiligKernhem
Kijken wij naar de standpunten, die KindveiligKernhem van te voren heeft opgesteld, dan
kunnen we concluderen, dat het laatste alternatief wat betreft afstand tot de scholen voldoet
aan de 400 meter, die wij hadden gesteld en die wereldwijd als acceptabele afstand wordt
gezien. Ook staat de zendmast niet meer in de ecozone. Wel gaat het hier om een verplaatsing
van de stralingsbron en niet om het toepassen van alternatieve methoden, zodat de straling in
het hele gebied afneemt.
Informatieavond
KindveiligKernhem heeft afgelopen december een informatieavond over de zendmast
georganiseerd met o.a. de GGD en Stop-UMTS. Wij hebben daar goede reacties op mogen
ontvangen. Daarnaast is er een aantal mensen die aangeeft dat zij het jammer vinden dat ze
de avond hebben gemist.
Een aantal mensen in de wijk is naar ons toegekomen met de vraag of er (nog) een
informatieavond kan komen, omdat zij de volgende vragen hebben:

•

Hoe zit het met straling in het algemeen en van deze zendmast in het bijzonder, wat
zijn de effecten op mijn gezondheid en wat kan ik hier tegen doen?

•

Wat zijn de gevolgen voor ons als er inderdaad een tweede zendmast komt bij
Kernhem bij de N224?
Komen er in de toekomst nog meer masten in of bij Kernhem?

•

KindveiligKernhem heeft daarom plannen om gezamenlijk met gemeente Ede een
informatieavond over zendmasten te organiseren.
Verzoek aan u
KindveiligKernhem wil niet alleen voor u als bewoner van Kernhem bezig zijn, maar doet dit
graag ook met u! Daarom zouden wij het heel fijn vinden als u ons uw mening/ ideeën kunt
mailen naar kindveiligkernhem@live.nl ten aanzien van het volgende:

1.

Wat vindt u van het laatste voorstel van de locatie van de zendmast?

2.

Zou u naar een informatieavond komen over straling of de zendmast en zijn er
specifieke vragen die u beantwoord wilt zien?

Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

