Mahonia 18
5552 MA Valkenswaard
Netherlands

Tel: +3l4blÊèSMWlEN

Gemeente ValkenswaaiA

2 JUL 2010
Burgemeester, Wethouders en
Gemeenteraad Valkenswaard
De Hofnar 15
5554 DA Valkenswaard

Nr.
Secr.:

9 juli 2010

Geachte Dames en Heren,
Wij hebben vernomen dat er plannen bestaan voor het plaatsen van een UMTS-mast op
gemeentelijke grond in onze wijk.
Wij willen u erop wijzen dat zo'n mast niet alleen de waarde van ons huis en alle huizen in
onze omgeving sterk zal doen verminderen, wat niet opweegt tegen het geldelijke gewin
voor de gemeente Valkenswaard, maar dat het ook onze gezondheid zal aantasten.
De laatste bewering is bewezen door Barrie Trower een wetenschapper die tientallen
jaren gewerkt heeft voor de militaire inlichtingendienst op het gebied van
microgolfstraling (wordt gebruikt door UMTS-masten) en stealth technologie met speciale
expertise van de invloed van deze straling op het functioneren van onze hersenen.
Barrie Trower is nu adviseur bij de Radiation Research Trust (UK).
Bijgaand treft u zeven schriftelijke copiën van een interview met Barrie Trower.
Dit interview is o.a. ook te downloaden van www.stopumts.nl .
Op de laatste pagina van dit gedrukte interview hebben we nog wat websites
weergegeven van boeken van o.a. Barrie Trower en een Nederlands boek over straling.
In dit laatste boek herken ik (Esser) mijn eigen ervaringsprobleem met straling.
Toen de draadloze modems ruimschoots op de markt waren heb ik zo'n apparaat
aangeschaft vanwege het gemak wat dit geeft. Sinds die tijd sliepen mijn vrouw en ik
minder goed en mijn vrouw vroeg zich af of het aan het modem lag. Ik ontkende dat
omdat overal beweerd werd dat deze straling geen nadelige invloed heeft. Dus proef op
de som en modem uit als ik het niet nodig had. We sliepen weer als voorheen. Echter op
zekere morgen werden we wakker en mijn vrouw zei dat ze slecht geslapen had. Ik had
dezelfde ervaring, waarop mijn vrouw vroeg of ik het modem uit had staan. Zeker weten
zei ik, maar ik zal het voor alle zekerheid even controleren. Naar het modem in de
meterkast en jawel het stond aan.
Toen was het voor ons duidelijk dat deze straling ongezond is.
Een paar jaar geleden logeerde ik twee weken in een hotel in het Noorden van het land en
volgde daar een voor mij erg belangrijke cursus. Overal in het hotel kon je draadloos
internetten en er stonden UMTS-masten op het dak. Ik sliep daar slecht maar troostte me
met het idee dat ik over een beperkt aantal dagen weer thuis zou zijn.

Echter na een tiental dagen voelde ik me dizzy, kon me niet meer concentreren en ben toen zonder
melding aan de cursusleiding het hotel uitgelopen en in de bosrijke omgeving enkele uren gaan
wandelen. Het ergste was toen over maar het probleem was relatief snel terug.
Voor mij was het toen duidelijk dat straling een negatief effect op mijn gezondheid heeft.
Via internet merken we dat nu in de maatschappij het besef van microgolfstralingsgevaar door
begint te dringen na vele kanker-gevallen, waarbij de mate van optreden hoger is in gebieden waar
UMTS-masten staan.
Bovendien begrijpen we niet waarom iedere provider zijn eigen netwerk moet hebben. Eén goed
netwerk waar iedere provider gebruik van maakt beperkt het probleem al.
Dit gebeurt al voor de vaste telefonie waarbij KPN het koperdraadwerk beheerd en iedere provider
dit netwerk kan gebruiken.
Verder begrijpen we niet waarom deze masten in bewoonde gebieden geplaatst moeten worden.
Dat is helemaal niet nodig voor een goede dekkingsgraad.
Tot op heden vinden we het prettig wonen in Valkenswaard. Dit wensen we graag zo te houden.
We gaan er vanuit dat er in het Valkenswaard's bestuur en de gemeenteraad voldoende mensen
zijn die de mens boven de kortlopende economie stellen. Want als het plan toch door mocht gaan,
kan de gemeente vele claims verwachten op het gebied van waardevermindering van de woningen
en de gezondheidsrisico's. In elk geval zullen wij hierin van de partij zijn.
Wij verzoeken alle wel denkenden onder u zich in te spannen voor een gezond en welzijnsvol
Valkenswaard met in deze zaak als motto:

Eén U M T S - n e t w e r k met masten ver buiten de dichter bewoonde gebieden".

We rekenen op uw verantwoordelijkheidsgevoel
Met vriendelijke groet,
hoogachtend,

Leonard J.M. Esser
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