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Vraag:
Als paddenstoelen verijzen ze. ZENDMASTEN
Stokerwei, Hazelaar en nu ook de omgeving van de speeltuin Geenhoven.
Waarom? Wat is het beleid dat de gemeente erop na houd, is er überhaupt beleid?
Vraag 1:
•
Is er beleid?
College, wij hadden graag gezien dat de bezwaarmakers in de omgeving van de Hazelaar gelijk
hadden gehaald bij het indienen van bezwaar, helaas het mocht niet waar zijn. Wereldwijd
discussieert men over mogelijk risico’s verbonden aan het plaatsen van zendmasten. Diverse
onderzoeksrapporten spreken elkaar tegen en de meest recente onderzoeken proberen ons te doen
geloven dat een babyfoon die permanente straling uitzend in de nabijheid van een pasgeboren kind
vele malen gevaarlijker is dan een zendmast in de nabijheid van een woonwijk.
Het is niet mijn bedoeling te discussiëren over onderzoeksresultaten of juridische aspecten. Ik wil de
aandacht vestigen op het maatschappelijk draagvlak, of beter hoe om te gaan met het gebrek aan
maatschappelijk draagvlak?
Naar oordeel van H&G dienen wij besluiten te nemen die ook vanuit maatschappelijk perspectief
kunnen reken op enig draagvlak.
Wel College, het inplanten van een zendmast naast een speeltuin voor kinderen lijkt maatschappelijk
niet te worden aanvaard. Naast het gebrek aan maatschappelijke acceptatie is het ook politiek niet
aanvaard, althans niet binnen H&G. Ik wens hierover duidelijk te zijn. H&G acht het plaatsen van een
zendmast in de directe omgeving van een speeltuin ongewenst met het plaatsen van zendmasten in de
directe omgeving van woonwijken dient bovendien zeer omzichtig te worden omgegaan.
College ik vraag u met klem alles te doen wat binnen uw mogelijkheden ligt om te voorkomen dat op
die plaats naast de speeltuin een zendmast geplaatst zal worden. Graag uw instemming voor dit
verzoek.
Ik verzoek u ook om opnieuw in overleg te treden met de partij die voornemens is een mast te
bouwen aan de Hazelaar, ook ten aanzien van die locatie zijn wij van oordeel dat er een pertinent
gebrek is aan maatschappelijk acceptatie . wij vragen u ook met betrekking tot deze locatie in overleg
te treden met de vergunninghouder om na te gaan op de daadwerkelijke plaatsing kan worden
voorkomen.
College, tal van steden en gemeente beschikken inmiddels over zogenaamde inplantingsplannen met
betrekking tot zendmasten. Valkenswaard voor zover ik weet nog niet. Het lijkt er sterk op dat er
binnen onze gemeente geen beleid is geformuleerd en dat is een slechte zaak. H&G neemt het
indienen van een motie ter zake in overweging, alvorens dit te doen graag uw reactie op de stelling
dat er een gebrek zou zijn aan geformuleerd en goedgekeurd beleid.
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