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Het is rond 2000 en ik ontdek vanuit mijn slaapkamer een GSM-mast op het
dak van het kantoorgebouw. Vrienden van mij hangen over het balkon: ‘Hé
Erika goed bereik hier’.
De flatbewoners zijn niet ingelicht.
Daarna volgen de generaties zendmasten met 3G, 4G en 4G+. Nog even en 5G
zit erop. Inmiddels is Tele2 erbij gekomen. De bewoners uit de wijk en de
school worden niet ingelicht.
In november 2016 ontvangt de buurt een brief van T-Mobile:
…Van 22 t/m 25 november a.s. verricht T-Mobile werkzaamheden … t.b.v. een
tijdelijke opstelling van apparatuur voor het mobiele netwerk…
Op maandag komt de UMTS-mast. We voelen ons om de tuin geleid. De
vergunning voor de mast is er al en wij hebben geen poot om op te staan. De
mast blies de straling recht in de bovenste lagen van de flat.
We gaan in de actie: bezwaarschriften, telefoontjes naar T-Mobile en
Gemeente en informeren waar dit nog meer is gebeurd. En de media erbij.
De Gemeente zegt dat we bezwaar hadden kunnen aantekenen tegen de
verstrekking van de vergunning via internet. Kijkt u regelmatig op internet om
te kijken of er misschien iets in uw buurt gebeurd?
T-Mobile organiseert een informatiebijeenkomst met het Antennebureau.
Daar horen we dat de verhuurder van de flat accoord gaat met de mast op het
gebouw, mits de uitslag van de enquête van het Antennebureau dit uitwijst.
We zijn verbijsterd. Geven bewoners geen toestemming dan blijft de mast nog
langer staan en moet er door T-Mobile verder gezocht worden. Je reinste
chantage!
Wij willen die verhalen niet horen. Waarom niet eerlijk vertellen waar het om
draait? Waarom worden mensen die gevoelig zijn voor straling niet serieus
genomen!! Oh ja, we kennen het verhaal dat de telecombedrijven zich houden
aan de limieten die afgesproken zijn met de overheid. Maar we weten
inmiddels ook met z’n allen dat deze limieten de grens overschrijden van de
gezondheidsrisico’s.
In februari volgt een hoorzitting bij de Commissie Beroep en Bezwaar van de
Gemeente Haarlem om onze klachten toe te lichten.
Wettelijk gezien waren er geen mogelijkheden om de vergunningsaanvraag
van T-Mobile af te wijzen werd ons verteld. Het blijkt een vaag gebied te
zijn.Wij hebben het nakijken. Aan het einde van de hoorzitting deelt de heer
Van der Lee van T-Mobile ons mede dat i.v.m. onvoldoende tegenstemmers de
mast eind maart verplaatst zal worden naar het dak van de flat. Einde zitting.
We zijn perplex.

Wat veroorzaakte de straling van de UMTS masten bij flatbewoners?
- slapeloosheid, regelmatig hoofdpijn
- krampen in benen en voeten
- slijmvorming in keel en een hoestje
- druk op de borst, koude rillingen
- pijn in schouders en nek, soms steken
- vol hoofd met als gevolg dwanggedachten
- droge en jeukende ogen
- burn-out, depressiviteit
- verzwakt immuunsysteem (met voor mij als gevolg de ziekte van lyme)
Zelfs mijn reguliere huisarts zei dat dit door de straling van de mast kon komen.
Regelmatig bezoek ik therapeuten om te zorgen dat het behapbaar blijft.
In de flat plakt een bewoner haar ramen af met folie.
Een andere bewoner ontvlucht haar woning regelmatig om te ‘ont-stralen’.
Meerdere bewoners zijn inmiddels verhuisd.
Ook dieren zijn gevoelig voor straling. Met de mast voor de flat is één van mijn
katten heel ziek geworden. De dierenarts constateert extreme spanning. Hij
was verbijsterd en gaf aan dat ik dit echt in de gaten moest houden.
Vanuit mijn werk kom ik regelmatig kinderen tegen die overgevoelig zijn voor
straling.
In Frankrijk is bij wet in 2015 een verbod op mobieltjes en wifi op scholen.
Wanneer volgt Nederland? Kan Haarlem hierin niet het voortouw nemen?
Inmiddels staan de masten (T-Mobile en Tele2) alweer 8 maanden op het dak
van de flat. Een woonbioloog heeft een nieuwe meting van de
elektromagnetische straling gedaan. Deze bleek in vergelijking met de meting
van de periode met de mast voor de deur spectaculair te zijn gedaald. In de
slaapkamer komen nog wel hoge pulsen voor. Ik zou dit kunnen voorkomen
met een speciaal gordijn, waarmee we ook getest hebben, een speciale
klamboe om het bed en speciale verf voor de muren. Dit kost geld. Ik slaap nu
in de woonkamer en kijk uit naar een ander huis.
Maarrrrrrr de technische innovaties gaan snel. Dames en heren informeer je
naar Lifi. Dat is draadloos internet via licht, zonder gezondheidsklachten. Meer
weten? Onze ‘lievie’ Roy Zonnenberg weet er alles van.

