Nieuwsbrief augustus 2007
Zendmast spoedig verplaatst
Afgelopen week heeft gemeente Ede in de krant bekend gemaakt dat de
vergunning is verleend voor het plaatsen van een zendma st aan de Lunterse
weg, tegenover L’orage. Tijdens de inspraakperiode zijn er geen bezwaren
binnengekomen. Volgens planning verplaatst de betreffende
projectontwikkelaar direct na de zomervakantie de mast, die nu nog naast de 3
scholen in Kernhem staat, naar deze nieuwe locatie. KindveiligKernhem is blij
met deze ontwikkeling, omdat de wijk nu wel bereik zal hebben, terwijl ook
met gezondheidsrisico’s van ons en onze kinderen is rekening gehouden. Wij
bedanken iedereen in Kernhem die ons heeft gesteund. Dit was van
doorslaggevende betekenis voor dit goede resultaat.
Nieuwe masten in de wijk
We hadden gehoopt, dat we hiermee in de wijk Kernhem geen nieuwe masten
meer bij komen, omdat er straks voldoende bereik is. Helaas hebben providers
al laten doorsche meren dat zij van plan waren (en nog steeds zijn) om nog 1 of
2 UMTS- masten in de wijk te plaatsen. Zij zullen dit op bestaande hoge punten
in de wijk doen, zodat zij geen vergunning hoeven aan te vragen. Bewoners van
deze wijk zullen vanuit hun raam zien, dat providers een UMTS- antenne
plaatsen, maar zullen er dan niets meer tegen kunnen doen, zoals bijvoorbeeld
ook is gebeurd in de Kleefse Hoek en in de Rietkampen.
Om welke plekken gaat het? Er zijn twee plekken, die de providers al hebben
genoemd:
1. Op een van de flats van het voorzieningencluster. Hierdoor krijgen met
name de woningen ten oosten van het Laarwoud een hogere dosis
straling;
2. Op de Laan van Kernhem. Afhankelijk van de plek, ligt hier de gehele
wijk binnen de 400 meter grens, waar hogere stralingsintensiteiten zijn
te meten.
Daarnaast geven omwonenden van de net geplaatste geluidsmast terecht aan,
dat dit ook een potentieel punt is om een UMTS- mast vergunningsvrij te
plaatsen.
Hoe verder?
• Waarom willen de providers toch meer zendm asten plaatsen in de wijk,
terwijl we straks al goed bereik hebben?
•

Wat kunt u als bewoner hier straks aan doen, als u degene bent die
vanuit uw raam van uw woning een UMTS- mast geplaatst ziet worden?

•

Wat zijn voor u de gevolgen als u bij een UMTS- mast komt te wonen?
Kunt u straks een van de ongelukkigen zijn, die gevoelig is voor straling?
En wat zeggen deskundigen op dit moment over gezondheidsrisico’s voor
u en uw gezin?

Dit zijn vragen, die wij regelmatig krijgen uit de wijk. KindveiligKernhem
organiseert daarom samen met gemeente Ede op 11 september in de Reehorst
een informatieavond, waar verschillende deskundigen deze vragen aan bod
laten komen. Ook kunt u vragen, die bij u leven, aan deze deskundigen of de
wethouder stellen. Wilt u meer over deze avond weten, bekijk dan de
nieuwsbrief over deze avond.

