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SCHOOL Sporenwolf hekelt houding gemeente

‘Onderzoek naar
aantoonbaar
risico zendmast’
door onze verslaggever
NIEUWSTADT – De gemeente EchtSusteren doet onderzoek naar de
‘eventueel aantoonbaar negatieve
effecten’ van een zendmast in de directe nabijheid van de nog te bouwen nieuwe basisschool annex
kindcentrum.
Dat zegt wethouder Peter Pustjes (CDA) als reactie op de bezorgdheid die bij enkele ouders van de
Burgemeester Willemeschool in
Nieuwstadt is ontstaan. Zoals bekend heeft de gemeenteraad groen
licht gegeven voor nieuwbouw op
sportpark Krekelzank, waar zich
ook een zendmast bevindt. Eventuele verplaatsing van die mast is
volgens Pustjens op dit moment
echter „totaal niet aan de orde”.
Stichting De Groene Sporenwolf, die opkomt voor de belangen
van Nieuwstadt, vindt het ongehoord dat er door de gemeente en
de scholenkoepel Kindante met
ouders of oudergeledingen niet is
gecommuniceerd over mogelijke risicobronnen. „Een schoolvoorbeeld
van hoe risicocommunicatie niet
moet”, zegt Henk Bril van de Stichting. „De beweegreden om informatie niet te verstrekken, lijkt ingegeven door andere motieven dan die
waarbij het welzijn van schoolkin-

deren en personeel centraal staan,
namelijk de vrees dat ouders hun
kinderen op een andere school zouden doen.”
Bril zegt ook onthutst te zijn
over uitspraken van bestuurder
Marcel van den Eijnden van Kindante. „Hij bagatelliseert de ongerustheid door te stellen dat de straling
niet naar beneden is gericht. Hij
voert ook geen eenduidig beleid
met betrekking tot het accepteren
van het vestigen van scholen in de
nabijheid van zendmasten.”
Een brief van De Groene Sporenwolf aan Kindante is inmiddels onder alle raadsleden verspreid.
GroenLinks heeft B en W schriftelijke vragen gesteld.
Wetenschappelijke onderzoeken
naar stralingsgevaar van gsm- en
umts-masten spreken elkaar tegen.
Schadelijke gevolgen zijn nooit aangetoond. Bewezen is ook nooit dat
de straling ongevaarlijk is.
Enkele jaren geleden is de gemeenteraad van Siebengewald in
een soortgelijke situatie gezwicht
onder de druk van protesterende
leerlingen, ouders en schoolbestuur. De omstreden zendmast bij
de school ’t Kendelke is vanwege
de mogelijk schadelijke straling verplaatst met geld van zowel gemeente als het Rijk.

