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KREKELZANK 쐌 Angst ouders voor mogelijk stralingsgevaar rond nieuwbouw 쐌 Kindante: geen vuiltje aan de lucht

Zorg over zendmast bij school
door Frans Dreissen
NIEUWSTADT – Een aantal ouders
van leerlingen van basisschool
Burgemeester Willeme in Nieuwstadt maakt zich zorgen over de
gezondheid van de kinderen. De
nieuwe school, het ‘kindcentrum’, is gepland in de directe
omgeving van een zendmast.

De ouders ijveren onder meer via
Stichting De Groene Sporenwolf

voor snelle verplaatsing van de
zendmast op sportpark Krekelzank,
waar de nieuwe school is gepland.
Hoewel wetenschappelijke studies elkaar nog steeds tegenspreken
over de schadelijkheid of juist de
onschuld van urenlange blootstelling aan gsm- en umts-straling, vinden de ouders dat voorkomen altijd beter is dan genezen.
De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft al groen licht gegeven
voor de nieuwe school aan de Sus-

terderweg, die moet uitgroeien tot
integraal kindcentrum met buitenschoolse opvang en eventueel ook
kinderdagopvang en peuterspeelzaal. De gemeente zegt de zorgen
van ouders serieus te nemen en
zelf onderzoek te doen naar mogelijke effecten van de zendmast.
Het bestuurscollege van scholenkoepel Kindante beweert dat „er
geen vuiltje aan de lucht is. De straling is horizontaal en niet naar beneden gericht”, zegt Marcel van

den Eijnden. Het is opmerkelijk dat
Kindante twee weken geleden in
een brief aan bewoners in SittardZuid een zendmast aanmerkte als
‘een potentieel veiligheidsrisico’.
Mede om die reden zag Kindante
af van de bouw van een nieuwe
school in Sittard-Zuid.
Gisteren nuanceerde Van den
Eijnden de eigen notitie: „Het was
meer de angst voor ophef die zou
kunnen ontstaan op basis waarvan
ouders wellicht zouden gaan kie-

zen voor een andere basisschool.”
Directeur Hannie van den
Hoorn van de Willemeschool verwijst voor vragen en zorgen van
ouders over vermeend stralingsgevaar naar de gemeente.
De schop voor de nieuwe school
moet medio 2013 de grond in. De
oplevering is gepland vóór schooljaar 2014-2015. De gemeente wil
langs enkele wegen een vrijliggend
fietspad om de verkeersveiligheid
van de leerlingen te bevorderen.

