RUDOLF STEINERSCHOOL
ALKMAAR
Alkmaar, 17 april 2013.
Betr. Onderzoek plaatsing UMTS-mast

Aan burgemeester en wethouders van de Gemeente Alkmaar
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Geacht college,
Met ongerustheid nam ik, in het NHD van 15 april j.l., kennis van het
voornemen van de Gemeente Alkmaar om de locatie Sperwerstraat te
betrekken in het onderzoek naar een mogelijke plaatsing van een UMTS-mast.
Dit voornemen brengt veel onrust te weeg op onze school, aangezien wij een zo
gezond mogelijke omgeving nastreven voor onze leerlingen. Een omgeving die,
naar onze mening, zo stralingsarm mogelijk dient te zijn. U weet dat de
effecten van straling op lange termijn nog onvoldoende onderzocht zijn en
zolang deze effecten op de ontwikkeling van jonge kinderen nog onzeker zijn,
dient de overheid, naar onze mening, uiterst terughoudend te zijn in het
plaatsen van stralingsbronnen in de nabijheid van instellingen die dagelijks
door jonge kinderen bezocht worden. Door het Europese Parlement is in een
oproep van 5 sept. 2008 met klem aanbevolen om dergelijke masten niet
binnen een straal van 400 meter van woningen, scholen en werkplekken te
plaatsen.
De Sperwerstraat telt vier instellingen, die dagelijks door vele jonge kinderen
bezocht worden:
• Lijn5, instelling voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en jong
volwassenen.
• De Toverhazelaar, medisch kleuterdagverblijf
• De Rudolf Steinerschool Alkmaar, school voor basisonderwijs
• Peuterspeelzaal Tummetot
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Ik heb inmiddels contact gezocht met bovengenoemde instellingen. Zij delen
onze zorg. Wij hebben besloten om samen op te trekken in ons voornemen de
besluitvorming aangaande de keuze van plaatsing, ten gunste van de aan ons
toevertrouwde kinderen, te beïnvloeden. Wij beraden ons dus op acties, maar
hopen dat deze niet nodig zullen zijn, indien de besluitvormingsorganen van de
Gemeente Alkmaar in dit traject de redelijkheid van ons verzoek, namelijk het
ontzien van de meest kwetsbare groepen van onze samenleving, zullen
honoreren.

Met vriendelijke groet,
Namens:
Regiomanager hr. S.Goossen van Lijn5
Locatiemanager mw. I. Niessen van MKD Toverhazelaar (Parlan)
Hans Haverkamp, directeur Rudolf Steinerschool Alkmaar en peuterspeelzaal
Tummetot
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